освітній студентський тижневик
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Данило Сороковий: „Дружня команда —
це неабиякий успіх“ 						
18 с.
У Політехніці відкрили
сучасну навчальну
телеком-лабораторію
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Дистанційне навчання
на початку семестру:
як усе відбуватиметься?
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Другокурсник ІКНІ
Роман Штикало
підкорив „Дракона“

20
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Як ви ставитеся до запровадження
вихідного 25 грудня?
Найчастіше 25 грудня називають католицьким Різдвом. Це неправильно, оскільки такого
поняття як католицьке
або протестантське Різдво немає. Є свято Різдва
Христового, що християнські конфесії відзначають відповідно до різних
календарів. До того ж
11 православних церков
святкують його у грудні,
зокрема Константинопольська, Румунська, Болгарська, Кіпрська тощо.
Стверджувати, що за
Юліянським календарем
Різдво випадає на 7 січня
— також помилково. За
Юліянським календарем
Ісус Христос народився
25 грудня, але нині, коли
у світському вимірі ми
живемо за Григоріянським, те „юліянське“
25 грудня припадає на
„григоріянське“ 7 січня.
Україна — не єдина
держава, яка святкує Різдво двічі: Молдова, Білорусь та Албанія також запровадили таку традицію.
7 січня відзначають Різдво
лише Росiйська, Сербська,
Єрусалимська та Грузинська православні церкви.
А ось Вірменська церква
взагалі вшановує народження Ісуса 6 січня.
Ініціював згаданий
законопроект парламентар Микола Княжицький
із метою „оптимізації
святкування Різдва Христового та Нового року“.
Більшість представників
фракцій аргументували
своє позитивне рішення намаганням зробити
Україну „більш європейською“, адже майже
в усьому світі Христове народження відзначають саме 25 грудня.
Продовження теми на 16 с . m

Владислав Гартман, студент шостого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Не розумію, чому ми повинні святкувати
два дні“
Всі студенти не проти вихідного у час сесії. Та особисто я не розумію,
чому ми повинні святкувати два дні. Має бути один день. Для мене
звичним є 7 січня, але коли дивимося закордонні фільми, то бачимо,
що там Різдво скоріше, і нам теж уже хочеться свята.
Каріна Кизима, студентка п’ятого курсу Інституту архітектури:

„У нас багато поляків, і їм потрібен
вихідний“
Прекрасно ставлюся до нововведення: що більше свят, то більше
вихідних. Це польське Різдво, а у нас багато поляків. Вони святкують цього дня, і відповідно, їм потрібен вихідний.
Сергій Пашко, студент першого курсу Інституту енергетики та
систем керування:

„Я не святкую Різдво“
Це добре, нехай буде два свята — нам потрібно більше вихідних,
більше відпочинку. Особисто я відзначаю тільки Новий рік, а Різдво — ні, але у моїй родині святкують.

Роман Варварчук, студент першого курсу Інституту інженерної
механіки та транспорту:

„Мені завжди хотілося мати вихідний 25 грудня“
Мати ще один вихідний під час сесії — добре, бо можна додатково
повчитися, але водночас кількість днів, коли можна скласти іспит
чи залік з предмета, тоді зменшується. Я святкую два Різдва, і мені
завжди хотілося мати вихідний 25 грудня. То тепер 25 грудня — вихідний? Супер! Моя позиція лише одна — добре, що запровадили.
Святослав Прокіп студент третього курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Це схоже на ситуацією із пропозицією про
дві державні мови“
Це схоже на ситуацію із пропозицією про дві державні мови. Євреї
теж мають якісь свої свята і, як відомо, євреїв в Україні — чимало.
То згодом нам і з ними доведеться рахуватися? Віра — це питання
особисте, кожен вірить, у що хоче. Загалом нічого дуже не змінилося, вихідних більше не стало, бо ж 2 травня тепер робочий день. Я відзначаю Різдво у січні, але тепер, можливо, почну ще й у грудні. У моїй родині всі святкують7
січня, але 25 грудня ніколи ніхто дуже не брався до роботи. Маю багато родичів
за кордоном, то вони, хоч і не святкують 25-го, але також поважають цей день.
Опитувала Анастасія МОЗГОВА
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У Львівській політехніці з’явилася
навчальна телеком-лабораторія
грудня у стінах НУ
„Львівська політехніка“
відбулося відкриття сучасної
телеком-лабораторії, яку
подарував університету датаоператор lifecell.

Це друга навчальна лабораторія
у рамках проекту „lifecell-університети“. Відтепер студенти зможуть
практично ознайомлюватися з роботою телеком-оператора та готуватися до праці в цій галузі, до слова, одній із найбільш перспективних
нині.
У заході взяли участь ректор
Львівської політехніки професор
Юрій Бобало, головний виконавчий директор компанії lifecell Ісмет
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Язиджи, директор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки професор Іван
Прудиус, представники влади та
академічної спільноти.

Перед офіційним відкриттям
делегація компанії lifecell разом із
ректором Львівської політехніки та
Закінчення на 6 с. m

доброчинність по-студентськи

У свято — до сиротинця

М

| Світлина Ірини Мартин

айбутні психологи по-особливому підготувалися до Дня святого Миколая
— провели концерт і доброчинний ярмарок. За гроші, зібрані під час цих
заходів, закупили підгузки, одяг та фрукти для Будинку дитини № 1 у Львові.
Концертну частину готували здебільшого першокурсники. Глядачами були
студенти психології, їхні
куратори, викладачі кафедри. Увазі присутніх представлено сценку „Святий
Миколай до нас приходить“
(до слова, з нею юні аматори відвідають сиротинець), пісні: „Миколай бородатий“, „Різдво“, Jingle
Bells rocks, Home, Sleep
on the floor, Dirty Paws,
Hallelujan, танцювальну
композицію Let it snow, тематичні вірші, казку. Особливо варті уваги номери
у виконанні квартету Світлани Дяк, Ірини Гридової,
Сергія Миргородського,
Юрія Сагайдака, сольних
виконавиць Соломії Дмитрів і Вікторії Сахон, а також композиційні номери

інших студентів. А ведучі
свята Владислав Кириченко і Роксолана Мартиненко
чудово ввійшли в свої ролі.
— До приготування
концерту долучилися практично всі першокурсники і
декілька другокурсників.
Відвідинами сиріт у свято
Миколая вони розпочали
свою співпрацю з Будинком дитини. Таким чином,
і добру справу робитимуть,
і матимуть місце практикування свого фаху, — розповідає куратор 15 групи
Галина Закалик.
Під час концерту студенти збирали добровільні пожертви на подарунки
сиротам до свята. Наступного дня вони провели ярмарок, на якому продавали
випічку і власноруч виготовлені прикраси. Виторг
із цього долучили до пожертв під час концерту.
Усього вдалося зібрати
7314 грн. Окремо студенти
та викладачі подбали про
одяг, іграшки, взуття.
Ірина МАРТИН

4

NOTA BENE!

ч. 39 [2999]
21 — 27 грудня 2017

ювілей

Відповідальність за випускників

К

афедра автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій відзначила сторіччя. Із цієї нагоди в актовій залі
відбулася урочиста академія.
Її учасників привітав ректор
Юрій Бобало, директор ІЕСК
Андрій Лозинський, завідувач
кафедри Євген Пістун, відомі
випускники Андрій Кіт, Віктор
Ткачук і Мирослав Хімко. Найкращих працівників кафедри
відзначили нагородами.

Щороку тут випускають інженерів, які спеціалізуються на автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях, автоматизованому
управлінні технологічними процесами, готують аспірантів та докторів. Випускники-фахівці розробляють нові методи та засоби автоматичного контролю, регулювання та

управління, програмного забезпечення автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Початки кафедри АВКТ — з
далекого 1917 року, коли з викла-

дацького складу кафедри теплових машин було створено кафедру
Pomiary maszymowy (технологічні
Закінчення на 8 с. m

ярмарок кар’єри

Роботодавці шукають працівників

У

Міському центрі зайнятості відбувся XXIX ярмарок кар’єри
„Тебе шукає робота“ під гаслом „Працюй в Україні“. Партнер
заходу — відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом
Львівської політехніки.

Учасникам, які прагнуть знайти
роботу, запропонували свої вакансії 52 підприємства Львова та області, серед них — Фуджикура, Ензим,
Хлібпром, Львівводоканал, Укртелеком, Львівхолод, Бадер, Київстар,
Львівагромашпроект, Сільпо, Шпиталь ім. Митрополита Шептицького,
Кредобанк… Серед найзатребуваніших професій — швачки, офіціанти,
оператори кабельного виробництва,
монтери, інженерні кадри, електромеханіки.
Оскільки захід відбувався у Міському центрі зайнятості, то його відвідали не лише студенти, а й безробітні, які стоять тут на обліку. Також
чотири навчальні заклади презентували професії кухаря, пекаря, швачки, перукаря, манікюрниці, які у них
можуть здобути випускники шкіл.
Начальник відділу організацій
надання послуг роботодавцям ЛОЦЗ
Руслана Палій висловила сподівання, що такими заходами вдасться
якомога більше людей працевлаштовувати легально.
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— Роботодавці б’ють на сполох щодо відтоку кадрів за кордон.
Це процес вільного світу, адже, до
прикладу, якщо польські фахівці
їдуть до Німеччини, то на їхні місця приїздять українці. Тому у нас на
сьогодні ситуація у стосунках „працедавець — працівник“ кардинально

змінилася, адже тепер гостро стоїть
проблема: забезпечити фірму працівниками, а не дати студентові чи
випускнику роботу, як це було раніше, позаяк тепер більшість старшокурсників працює і погоджується
далеко не на всі умови праці, — розповідає начальник відділу працев-
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лаштування Львівської політехніки
Олег Логуш.
На цьому заході фахівці відділу
працевлаштування налагодили нові
контакти для співпраці з роботодавцями, зокрема для проходження
практики і стажування студентів.
Ірина МАРТИН

семінар-дискусія

По досвід — до польських колег

У

стартап-школі Львівської політехніки зібралися фахівціінноватори, науковці, представники МОН й обговорили
„Розвиток українсько-польської співпраці у сфері науки, технологій
та інновацій“. Серед учасників — українські й польські спікери.

Організатори та співорганізатори заходу — Агенція європейських
інновацій (далі — АЄІ), Львівська
політехніка, Люблінський науково-технологічний парк. Ішлося
про сучасні форми співпраці бізнесу, науки та влади й інструменти підтримки науково-технічного
та інноваційного розвитку як на
національному, так і на регіональному рівнях, можливості адаптації
до українських реалій польського
досвіду формування регіональних
стратегій розумних спеціалізацій,
розвиток міжнародної співпраці в
підтримці стартапів, використання
в Україні європейських інструментів
підтримки інноваційної діяльності.
На семінарі-дискусії працювали
дві тематичні панелі — „Євроінтеграція у сфері науки, технологій

та інновацій. Як Україна може використати європейський та польський досвід“ і „Стартапи без кордонів: як Польща та Україна можуть
співпрацювати у сфері підтримки
стартапів“. Учасники говорили про
можливу співпрацю бізнесу, науки і
влади та про інструменти підтримки
науково-технічного й інноваційного розвитку. Значну увагу спікери
зосередили на обговоренні адаптації до українських реалій польського досвіду формування регіональних
стратегій розумних спеціалізацій,
розвиток міжнародної співпраці
задля підтримки стартапів.
Керівник Tech Startap School Назар Подольчак ознайомив гостей заходу із призначенням стартап-школи та її ролі в розвитку інновацій,
а президент АЄІ Іван Кульчицький

порушив проблему євроінтеграційних процесів у науково-технічному
та інноваційному розвитках. Координатор Національного польського
кластеру ІоТ, менеджер проектів Міхал Пукач розповів про досвід діяльності Люблінського науково-технологічного парку, у якому він працює,
акцентував на особливостях формування та імплементації регіональних і національних програм Польщі
щодо підтримки інноваційної діяльності. Заступниця директора Департаменту інноваційної діяльності та
трансферу технологій МОН України
Дарія Чайка ознайомила присутніх із
законодавчими ініціативами МОН у
розвитку інноваційного підприємництва.
Учасники заходу обговорили
пропозиції та рекомендації щодо
використання в Україні європейського досвіду підтримки інновацій,
які підготували експерти проекту
„Посилення впливу громадськості
на євроінтеграційні процеси у сфері
науково-технічного та інноваційного розвитку України“.
Ірина МАРТИН

6

ч. 39 [2999]
21 — 27 грудня 2017

СТУДІЇ

нові можливості

У Львівській політехніці з’явилася
навчальна телеком-лабораторія
дирекцією ІТРЕ обговорили можливості співпраці.
Символічним відкриттям лабораторії став успішно здійснений
перший дзвінок всередині тестової
мережі, побудованої на базі лабораторного обладнання.
— Відкриття цієї лабораторії є
для нас надзвичайно актуальним,
оскільки нині потрібно готувати сучасних кваліфікованих спеціалістів,
тобто фахівців інформаційної сфери. Сподіваємося, що лабораторія
сприятиме не лише цьому, а й проведенню наукових досліджень, —
прокоментував ситуацію директор
ІТРЕ професор Іван Прудиус.
Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell, запевнив, що
співпраця компанії з Політехнікою
на цьому не завершується, оскільки з
приходом нових технологій телекомунікаційна галузь потребує щоразу
більше кваліфікованих кадрів, тому
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спеціалісти lifecell регулярно проводитимуть практикуми для викладачів
та студентів:
— Долучатися до процесу підготовки українських студентів як фахівців є також і нашим обов’язком.
Ми будемо робити все можливе, щоб
бути ближчими до української моло-

ді, допомагати їй та підтримувати її
розвиток у царині науки, технологій
та бізнесу.
По завершенню офіційної частини Ісмет Язиджи прочитав для політехніків відкриту лекцію на тему
„Майбутнє телекому: Ера 4G“.
Анастасія МОЗГОВА

самостійне навчання

Інженерний центр — для творчої
наукової праці

В

ідповідно до Болонської декларації, самостійна робота студентів має
посідати значне місце у процесі здобуття вищої освіти. Чи готові студенти Політехніки багато вчитися самостійно, буде нагода перевірити
під час експерименту з дистанційним навчанням упродовж перших трьох
тижнів другого семестру.

Директор Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології професор Микола
Микийчук вважає, що для
ефективності самостійної
роботи основним є питання мотивації студента.
— Щоб самостійна робота була ефективна, студент повинен мати свої
індивідуальні завдання,
— пояснює Микола Миколайович. — У нас це непогано розвинуто на біль-

шості кафедр. Але є певні
труднощі. Наприклад,
щоб краще заохочувати
студентів до науково-дослідницької роботи (а для
наших спеціальностей це
є робота за фахом), маємо
забезпечувати їм оплату
тої праці. Зокрема, і з цією
метою зараз в інституті ми
організовуємо Інженерний
центр ІКТА. Його основна
мета — підвищення рівня практичної підготовки
студентів. Фахівці, яких ми

готуємо, крім добрих знань
із програмування, повинні також бути розробниками конкретних технічних
пристроїв: спеціалізованих комп’ютерів, інформаційно-вимірювальних
систем і т. ін. Відтак наше
актуальне завдання —
оновлення лабораторій.
За цей рік загалом ми отримали багато сучасного
спеціалізованого обладнання відомих фірм — це
спонсорська допомога

компаній, які зацікавлені
сприяти нам у підготувці
фахівців високого рівня
(зокрема, і їхніх майбутніх
працівників).
— На якому етапі створення Інженерний центр?
— Ми розробили положення, яке зараз проходить юридичне опрацювання, та налагоджуємо процеси (створюємо
творчі інженерні колективи, шукаємо необхідне
обладнання). Інженерний
центр об’єднуватиме існуючі структурні підрозділи (орган сертифікації
продукції, наші науководослідні лабораторії), але
Закінчення на 12 с. m
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знай наших!

Тетяна Коваленко — призер
всеукраїнського конкурсу
етяна Коваленко, старший викладач кафедри теплоенергетики,
теплових та атомних електричних станцій, гідно представила
Львівську політехніку на підсумковій конференції ІІІ
Всеукраїнського конкурсу „Молодь і прогрес у раціональному
природокористуванні“, що відбувалася в Києві 7–8 грудня,
здобувши диплом другого ступеня.

Тема праці науковиці — „Одержання поліметакрильних присадок
та дослідження експлуатаційних
властивостей легованої індустріальної оливи“. Раніше вона брала участь
у Всеукраїнській конференції енерготехнологій природокористування, організатори якої й запросили
дослідницю на конкурс. Науковиця
надіслала свою роботу й упродовж

місяця чекала на вердикт конкурсної комісії. Разом із повідомленням
про здобуте призове місце Тетяна
Павлівна отримала два запрошення: на підсумкову конференцію, на
якій представила своє дослідження,
а також на майстер-клас „Сучасні
екологічні виклики. Тенденції сталого розвитку та раціональне природокористування“. До слова, Тетяна
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Коваленко — єдина, хто представляв
Політехніку на цій конференції.
Анастасія МОЗГОВА

студентська конференція

Політехніки досліджували
національно-визвольну боротьбу
українців у ХХ столітті

14

| Світлина Анастасії Мозгової

грудня у четвертому навчальному корпусі на кафедрі історії,
музеєзнавства і культурної спадщини Інституту гуманітарних та
соціальних наук відбулася студентська науково-практична конференція
„Національно-визвольна боротьба українців у 20–50 роках ХХ століття“.

Переможцем стала
Юлія Гец, друге місце розділили Святослав Іваньо
та Христина Шаповалова, третє посіли Наталія
Винницька, Уляна Коваль-

чук та Юліян Сало. Всі призери, окрім останнього,
який представляв ІКНІ, є
студентами ІГСН.
Конференцію було зініційовано відповідно до

наукового плану кафедри
історії, музеєзнавства і
культурної спадщини. Організували її В’ячеслав Гнатюк та Зиновій Тіменик. За
словами В’ячеслава Миколайовича, метою заходу є
відзначення 70-річчя створення УПА:
— Перша ціль конференції — активізувати увагу студентів до історії УПА
та наукові дослідження у
цій галузі. Дуже важливо,
щоб студенти дізнавалися історію рідного краю
не тільки з літературних
джерел, а й із усних — від
своїх родичів, знайомих,
односельців. На конференції представлені саме

такі доповіді. Друга ціль
— осмислення бойового
шляху і внеску УПА у справу визволення України.
Також ми беремо до уваги
загалом історію визвольної боротьби українців у
20–50-х роках, тому доповіді присвячено боротьбі
і на сході України, і на заході. Але основний акцент
здійснено таки на УПА, як
на одній із найважливіших
ланок цього руху.
Розпочали конференцію доволі незвично: доповідачки заспівали повстанських пісень. Незважаючи
на всю трагічність рядків,
у кожній композиції, за
словами Зиновія Тіменика,
проривається оптимістична думка про те, що перемога буде за народом, бо
він — невмирущий.
Анастасія МОЗГОВА
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Відповідальність за
випускників
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вимірювання). 1940 року виникає
нова назва кафедри — теплотехнічних вимірювань, а за чотири
роки — теплотехнічні вимірювання і прилади. Першим завідувачем
кафедри був професор Роман Віткевич, згодом — Микола Шуміловський. Упродовж 1951–58 рр.
кафедра окремою секцією входила
до кафедри автоматичних вимірювальних пристроїв, із якої вийшла
ціла плеяда науковців, котрі творили у Львові приладобудівну промисловість.
За сотню років кафедра пережила чимало перейменувань і реорганізацій і, звісно, кількох очільників.
Від 1986 року нею керує професор
Євген Пістун. На початку 90-х років
тут ініціювали відкриття в Україні
напряму „автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“ і
розробили проект його стандарту.
2001 року кафедра ввійшла до новоствореного Інституту енергетики
та систем керування.
— Сто років минуло. Скільки людей пройшло через кафедру, з якими
думками, бажаннями, які традиції
формували? Головна традиція, на
мою думку, — це велика відповідальність за підготовку фахівців і
за фах, який отримали випускники,
— наголосив ректор Юрій Бобало.

Якщо йдеться про випускників,
то серед відомих — Андрій Кіт
(нардеп), Віктор Ткачук (нардеп
третього скликання, радник трьох
президентів України), Валентин
Кондратенко (гендиректор ВАТ
„ЛьвівОРГРЕС“), Ігор Кісіль (завкафедри в Івано-Франківському
університеті нафти і газу), Мирослав Химко (заступник директора ДК „Укртрансгаз“), Орест
Вовк (гендиректор ЗАТ „Ензим“)
та інші. Говорячи про традиції,
неможливо не згадати Народний
камерний ансамбль „Аколада“,
який творчі аматори створили на
кафедрі 1969 року, та її керівника Володимира Савицького. Саме
цей колектив під час урочистості
виконав кілька творів української
та світової класики.
За успіхи у науково-педагогічній, науково-дослідній, методичній, організаційній роботі грамоти
Львівської політехніки отримали:
Ганна Крих, Василь Фединець, Роман Брилинський, Ігор Ділай, Богдан Кріль, Володимир Савицький,
Іван Стасюк. Цінними подарунками нагородили Стефана Онисика,
Валентина Коренькова, Оксану
Парнету. Почесними грамотами
ЛОДА відзначили Зеновія Теплюха
та Романа Федоришина.
Ірина МАРТИН

коротко
Українські інтелектуали з групи
„Першого грудня“ звернулися до
Президента України Петра Порошенка із закликом проголосити
2018-й Роком утвердження державної мови. Вони вважають, що
влада повинна наповнити мовну
політику конкретними заходами,
щоби зробити Україну консолідованішою та сильнішою. Ініціатори заклику підкреслюють, що
утвердження української мови як
державної є важливим чинником
національної єдності та безпеки,
розвитку нації.
Міський голова Львова Андрій
Садовий нагородив переможців
конкурсу „Премія Львівської
міської ради талановитим ученим“, зокрема — двох політехніків. Серед лауреатів — професор
кафедри напівпровідникової
електроніки Леонід Василечко
й асистент кафедри телекомунікацій Тарас Максим’юк. Конкурс
відбувається вдруге поспіль у
межах програми „Львів науковий“.
Програму започатковано 2016
року. Основні критерії оцінювання
учасників — рівень наукометричних показників, кількість опублікованих наукових статей та вік
кандидата. А новинкою цьогорічного конкурсу стало присудження 5 премій молодим науковцям
(віком до 40 років).
Студенти Львівської політехніки
беруть участь в освітньому проекті „Авіатор 2018“. Перший етап
конкурсу відбувся 11 грудня 2017
року в 50 провідних технічних вишах України. Конкурс проходить
усьоме для підтримки студентів
технічних спеціальностей, мотивування їх до розвитку й заохочення кращих із них поїздками
на профільні авіаційні форуми до
Великої Британії і Франції. Загалом до участі зголосилося 8200
студентів, аспірантів і молодих
спеціалістів до 25 років з усієї
України. Попереду на учасників
чекають ще два відбіркові етапи —
тестування з технічної англійської
мови (у лютому 2018 року), а також
з історії та теорії авіації (у березні
2018). У квітні відбудеться фінал,
у рамках якого студенти презентуватимуть експертам власні
проекти.
За матеріалами інформагенцій
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захисти дипломів

Маємо перспективну молодь

Г

На кафедрі екології та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола захисти магістерських робіт
і дипломних проектів проходили
8–20 грудня в лабораторії відновлювальних джерел енергії.
Розпочали їх магістри, які підготували свої роботи іноземною
мовою. Приємне враження на членів ДЕКу справила магістрантка
Христина Соловій. У неї — це третя
вища освіта (студіювала міжнародне право у Франковому університеті,
облік, аудит та екологію у Львівській
політехніці, до того ж навчається
тут в аспірантурі). Христина, уперше в історії Політехніки, захищала
свою магістерську роботу „Концепція застосування міжнародних стандартів аудиту в системі екологічного
аудиту“ двома іноземними мовами:
англійською і німецькою. Вона проаналізувала стан сучасної законодавчої системи стосовно індивідуума в
соціумі, простежила, як змінювали законодавство у сфері екології,
спробувала дати пропозиції щодо
змін Закону України про екологічний аудит.
Англійською та українською мовами захищали свої проекти Наталя
Пархоменко й Олександр Гулюк.
Наталя досліджувала й дала оцінку
гідрохімічного стану водного басейну Десни в Чернігові, адже дуже
любить свій регіон, переживає за
чистоту довкілля в ньому. У неї це
теж друга вища освіта, адже, закінчивши Чернігівський національний
технологічний університет, є фахівцем із менеджменту. Відтак дівчину
захопила громадська робота в галузі екології: зорганізовувала багато
акцій, була координатором акції
„Зробимо Україну чистою“ в Чернігівській області. Згодом зрозуміла:
щоб ефективно розв’язувати складні екологічні питання в Україні, потрібні нові знання, освіта. Дівчина
планує рухатися далі, а тому шукає
зарубіжні програми, у яких змогла б
і далі поглиблювати екологічні знання, щоб „конкретно сфокусуватися
на екологічній сфері“.

А Олександр Гулюк знайшов себе
ще до захисту магістерської роботи,
тож готуючи її, моніторив стан атмосферного повітря на прикладі діяльності ТзОВ „Біопек“, де працює в
галузі розробки проектно-екологічної документації. Він проаналізував
потрібність виробництва біопалива
для використання біоценозу в енергетиці, стан атмосферного повітря
в регіоні, де розташоване підприємство тощо.
— Мене цікавить не лише виробництво біоценозу, яке може розв’язати енергетичні негаразди нашої
держави, а й моніторинґ забруднення атмосфери внаслідок діяльності
підприємства, — каже Олександр.—
Цукровому заводу на Волині запропонував біогазову установку, яка
може стати важливим складником
отримання електроенергії та частково задовольнити потребу в пальному.
На захист магістерських робіт
запросили консультантів із кафедри
іноземних мов професора Володимира Задорожного й доцента Олександру Гасько. Захистом обоє вражені. На думку Володимира Задорожного, Христина Соловій, яка вільно
розмовляє англійською і німецькою
мовами, — унікальний випадок.
— Христина, добре знаючи
англійську, захотіла опанувати ще
й німецьку мову, — розповідає професор. — Вона вільно оперує фаховою мовою, і це ґрунтовне знання
мови викликає захоплення. Дівчина
вельми обдарована і є науковцем від
Бога. Якщо наші студенти так блискуче захищатимуть свої наукові
доробки іноземними мовами, то це
свідчитиме не лише про те, що маємо перспективну молодь, яка, виконуючи роль контактерів, робить
реальні кроки залучення України до
європейської співдружності, а й показуватиме світу той потенціал, що
має Україна. Сподіваюся, студенти
перших–других курсів задумаються
над можливістю захисту в майбутньому своїх кваліфікаційних робіт
іноземними мовами.
Олександра Гасько всіх студентів-відмінників, яких навчає, теж
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рудень — традиційно місяць, коли майбутні випускники
Львівської політехніки захищають перед поважними членами
ДЕКів свої перші вагомі творчі досягнення.

заохочує до захисту кваліфікаційних магістерських робіт іноземною
мовою. Вона „вдячна колегам, що дають нам таких талановитих студентів, які відповідають міжнародним
стандартам освіти“.
Цьогорічні випускники кафедри
досліджували впровадження природоохоронних технологій, новітні інноваційні технології в галузі екології та захисту довкілля, моніторили
Десну й Західний Буг, давали рекомендації, як очищувати біологічні
відходи з виробленням біоценозу
та біогазу з альтернативних джерел
енергії тощо. Тож захистами задоволений і голова ДЕКу, начальник
відділу екології Львівської міської
ради Андрій Галушка. Він вважає, що
роботи магістрів та спеціалістів мають прикладне значення і їх можна
використовувати на практиці. Як повідомив завідувач кафедри професор
Мирослав Мальований, уже домовлено про створення філії кафедри
при департаменті екології ЛОДА.
Це дасть змогу частіше робити прикладні дослідження і виїзні захисти.
— Приємно, що чимало наших
студентів (21 магістр і останній випуск 8 спеціалістів) претендують на
отримання дипломів з відзнакою,
адже рівень їхніх знань доволі високий, — вважає очільник кафедри.
— Їхні дослідження певною мірою
цікаві й для викладачів, бо інформація, яку опрацьовують студенти,
найновіша.
Катерина ГРЕЧИН

10

ч. 39 [2999]
21 — 27 грудня 2017

СТУДІЇ

самостійна робота

Уперше у Львівській політехніці

Ц

— До такої форми навчання ми
готувалися давно, — говорить проректор Львівської політехніки Олег
Давидчак. — Уже розробили й наповнили другу версію навчального
віртуального середовища. А дистанційною формою навчання скористаємося вперше. Зрештою, самостійна
робота — це одна з форм організування освітнього процесу (разом із
навчальними заняттями, практичною підготовкою, контрольними
заходами). Останні два тижні 2017
року організовуємо для студентів
консультаційні заняття із навчальних дисциплін другого семестру. Під
час самостійної роботи кожен викладач проведе одну консультаційну
пару, в межах якої видасть студентам
завдання або вкаже, де його можна
знайти у віртуальному середовищі,
яку частину роботи студент повинен
подати викладачеві на перевірку, домовитися про спілкування і співпрацю під час індивідуальної роботи.
— Олеже Романовичу, як спудеї реєструватимуться на ці лекції?
— Кожен лектор у віртуальному середовищі надасть студентам
(відповідно до їхніх груп) доступ до
свого курсу.
— Скільки часу відведено для виконання певної частини індивідуальної
роботи?
— Усе залежить від дисципліни
та теми, вивчення якої може тривати три тижні, чотири чи п’ять. У конкретному тижні (відповідно до графіка виконання завдань) може бути
контрольна робота. Загалом наразі
нема конкретних рекомендацій чи
правил. Самостійне навчання буде
своєрідною перевіркою готовності
як студентів сприймати таку форму
навчання, так і викладачів. Якщо студент удома не має комп’ютера, зможе
виконувати цю роботу у студентській
бібліотеці, гуртожитку чи університеті.
— За яким розкладом працюватимуть студенти?
— Загалом, буде укладено стаціонарний розклад, за ним у межах пари
викладач і студент мають бути у віртуальному середовищі. Не виключе-
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ього року початок другого семестру розпочнеться
нетрадиційно: студентів чекає тритижнева самостійна робота з
використанням технологій електронного навчання у віртуальному
середовищі Львівської політехніки.

но, що під час самостійної роботи
спілкування може відбуватися через
скайп чи електронну пошту. За потреби можна звернутися до викладача
й безпосередньо на кафедру.
— Чи готові до несподіваних ситуацій?
— Звичайно, усе передбачити неможливо, але всі „точкові“ труднощі
розв’язуватимемо в робочому порядку. Крім того, програму трьох тижнів
самостійної роботи має оцінити викладач, внести свої корективи, пропозиції до розподілу матеріалу курсу.
— Як студенти виконуватимуть
навчальну програму?
— Їхні результати роботи мають
бути доступні для викладача у віртуальному середовищі. Там же можна
простежити, чи був викладач на віртуальній парі й чи був доступний студентові (цей контроль покладено на
завідувачів кафедр). У віртуальному
середовищі буде збережено всі результати праць студента.
— Скільки щодня буде лекцій?
— Відповідно до розкладу — щодня може бути по чотири пари, тому
варто розумно спланувати свою роботу. Щодо дисциплін, то все залежатиме від кредитів: якщо курс має три
кредити, то лекція може бути раз у
тиждень. Якщо ж вона має чотири чи
більше кредитів, то в тиждень може
бути дві лекції. Кожен предмет відкриватиметься почергово, залежно
від графіка навчання.

— Дехто вважає, що під час самостійної роботи може постраждати
якість навчання. Що гадаєте з того
приводу?
— Якщо студент ставиться до
навчання пасивно, неактивний під
час лекцій чи практичної роботи, то
ці тижні будуть для нього не дуже корисні. Щоб цього уникнути, намагаємося створювати такі ситуації, коли
він буде змушений реагувати, якщо
матиме у віртуальному середовищі
обмаль інформації для виконання
завдання. На мою думку, така практика піде на користь і викладачам, і
студентам.
— Якою буде практична робота в
тих, хто потребує праці у лабораторіях?
— Усе залежить від викладача,
предмета й особливості лабораторних робіт. Деякі з них можна підготувати у віртуальному середовищі
у вигляді відео-презентацій. Для
інших пропонуємо виконати робочу корекцію розподілу тих годин й
виконати лабораторні роботи після
повернення до звичних лекцій та занять. Тобто ці питання в робочому
режимі розв’язуватимуть на засіданні кафедри.
— Хто безпосередньо відповідатиме за якість самостійної роботи
студентів?
— Вочевидь, сам студент — регулярно виконуючи завдання, та
викладач, який зуміє якісно підготувати свою дисципліну для викладання у віртуальному світі під час
тих тижнів. Доступ для контролю
у віртуальному середовищі до всіх
предметів, які викладає кафедра, матимуть і директори інститутів та завідувачі кафедр. Ректорату допомагатимуть проконтролювати процес
працівники ЦІЗу чи адміністратори
віртуального середовища. Можливо,
будуть „точкові“ перевірки. Загалом, студенти мають зрозуміти, що
тижні самостійної роботи не є додатковим відпочинком, адже оцінка
їхньої роботи входить до поточного
контролю, а пройдений матеріал —
до екзаменаційних тестів. Звичайно,
нас чекають непрості тижні, певні
виклики, не пройшовши які, не зможемо рухатися вперед.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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Де є спілкування, там
менше конфліктів

Ц

ього року учасником VII Міжнародного молодіжного наукового
форуму був президент Європейської ради аспірантів та
молодих учених (Eurodoc) Гарет О’Ніл.

— Я ірландець, із Дубліна, проте вже майже 18 років живу в Нідерландах. Тепер здобуваю ступінь
PhD філологічних наук, — розпочинає Гарет. — У лінгвістиці вивчаю
кілька речей. Свою тему я ґрунтував
на власних дослідженнях у структурній та когнітивній лінгвістиці,
а саме — як мовні структури впливають на наші процеси пізнання навколишнього світу. Наприклад, нам
притаманні емоції — страх, гнів,
сміх, прагнення до пізнання, відчуття холоду тощо. Мови спонукають структурувати наші враження,
проте ці структури різняться. Фактично мова визначає, як люди бачать
реальність та різноманітні її відмінності. Наприклад, у вашій мові є
слова „блакитний“ і „синій“, а в нас
— просто blue, яким ми означуємо
і світло-синій, і темно-синій. Якщо
ви візьмете англійськомовного та
українськомовного спікерів, то помітите, що українець швидше пояснюватиме відтінки кольорів, ніж англієць чи американець. Тобто мовна
відмінність дозволяє комусь це зробити швидше. Є два основні підходи
щодо розуміння мови: мова створює
певні обмеження і мова є гнучкою. Я
намагаюся бути між цими підходами
і досліджувати мови загалом.
— Ви знаєте кілька мов?
— Я знаю багато мов, але можу
гарно спілкуватися голландською,
галльською та англійською. Також
знаю іспанську, французьку, німецьку. Я — лінгвіст. Це означає,
що загалом сприймаю мову. Вивчаю
дескриптивну та теоретичну лінгвістику. Ось зараз сиджу тут і розмовляю з вами, і навіть не знаючи мови,
можу примітивно порозумітися з
вами через зображення, певні ілюстрації.
— Ви пропагуєте рух „Відкрита
наука“. Чи є якась межа між відкритістю і захистом?
— Це нові можливості для дослідників, щоб вони були готові до
всього, натреновані та мали досвід.
І потрібні певні механізми для вина-

городи, мотивації не лише за певні
наукові публікації, а й за те, що молодь бере участь у процесах відкритої науки. Мета руху — поширювати
наукові дослідження, зробити їх доступними на всіх рівнях: від експериментальних даних і чернеток до відрецензованих та добре редагованих
статей. Коли йдеться про відкритість
і водночас захист, то дослідження
повинно бути максимально відкрите і максимально захищене. Мусить
бути певний контроль, який модерує
цей процес. Тут важливо знати межу
між приватністю та неприватністю.
Приватне повинно залишатися приватним, однак є певні рівні доступу.
Це зазначено в контракті.
— Тепер поговоримо про Ваше бачення розвитку Євродоку.
— Молодим дослідникам важливо розв’язувати свої актуальні
проблеми. Дуже часто це намагається зробити, хтось згори, хто далекий від цього. Ми ж хочемо, щоби
впливові особи нас консультували,
а рішення ухвалювали ми самі. Зараз важливі проблеми пов’язані з
кар’єрним розвитком молодих дослідників. Більшість бачить себе у
своїй академічній організації. Але,
на жаль, реалії такі, що місця вистачає лише для 30%, а решта 70% не розуміють, що їм робити далі, адже не
мають ні контактів, ні досвіду праці
в індустрії. Тому ми хочемо створити кращу політику. І друга річ — це
відкриті можливості (відкрита наука), про яку вже йшлося.
Також важливе питання — психічне здоров’я молодих науковців.
Їхня праця насправді надзвичайно
складна та має високий ризик стресу,
адже передбачає великі очікування,
значний обсяг дослідних робіт та,
відповідно, чинить чималий тиск.
Отже, що робить кандидат? Досліджує, аналізує, пише статті, викладає, є керівником і наставником,
виконує рутинну роботу на кафедрі,
організовує конференції та ще багато всякого. Це спричинює перенавантаження і стрес. Роботи додаєть-

ся щораз більше, але аж ніяк не часу
і винагороди… Вважаю, що університет повинен сфокусувати молодих науковців, зокрема аспірантів,
власне на наукових дослідженнях.
Їм треба дати можливість вибору й
ефективно розподілити час, але аж
ніяк не перевантажувати роботою.
Відповідно, ми працюємо в двох
напрямах — збираємо думки щодо
ролі дослідників і тоді виробляємо
політику, яка надає поради та рекомендації щодо освіти та пошукового
й кар’єрного розвитку дослідників.
Хоча процес контролювання минає,
але якщо ми з чимось не згідні, то будемо обов’язково реагувати. Євродок
для впливу на процес може залучити
медіа. За потреби можемо реагувати
гостріше, через протести чи демонстрації, але це вже крайність.
Стараємося сфокусуватися на
певній загальній проблемі й донести цю інформацію до відповідних
структур, щоб допомогти науковцям. Євродок — це асоціація, яка
приносить їм користь.
— На форумі Ви вперше. Які маєте
враження?
— Тут дуже багато цікавого для
науковців, чимало різних і важливих тем обговорюємо. Головне, що
є така атмосфера, в якій можна гарно
поспілкуватися та обмінятися досвідом. У світі є багато проблем, і один
зі способів їх розв’язати — це почати
діалог. Коли люди зустрічаються та
спілкуються, це зменшує шанс конфліктів на будь-якому рівні.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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Інженерний центр — для творчої
наукової праці
m Закінчення. Початок на 6 с.

основний акцент хочемо
зробити на так звані творчі
інженерні колективи. Такий колектив має бути симбіозом викладача із групою
студентів, які виконуватимуть інженерні проекти.
Крім цього, до структури
Інженерного центру має
входити так званий інтелектуальний хаб, ми його
назвали „Вулик“. Це така
ланка, де визначатимуться потенційні інженерні
здібності студентів і відбуватиметься їхня початкова практична підготовка. На засіданні „Вулика“ в
кінці жовтня визначили 5
проектів, які студенти вже
виконують спільно з викладачами. Хочемо ближче
до весни зробити виставку
практичних розробок студентів. Одна, до речі, вже
виконана — електронний
замок (система контролю
доступу). Перший зразок,
який уже виготовлено, ми
будемо встановлювати в
одній із лабораторій в інституті. Крім цього, зараз
реалізують контролер для
рекуператора тепла. Традиційні рекуператори, які
є на ринку, дозволяють
забезпечувати вентиляцію приміщень, але літом
вони не дуже ефективні, бо
не мають функції кондиціювання, тобто охолодження. У нашому рекуператорі є та функція. Зимою він
дозволяє зберегти до 80%
теплової енергії в приміщенні, а літом виконуватиме функцію кондиціювання. Зараз власне розробляємо систему керування ним
(контроль температури,
швидкості обміну повітря
тощо).
Ще одній групі ми поставили завдання розробити систему локального

збору інформації з різних
об’єктів. Наприклад, систему збору інформації для
пасіки за певними параметрами (температура, вологість у вулику, акустичні
сигнали). Ще два проекти:
керування рухомим об’єктом за допомогою думки
(людина, вдягаючи спеціальний шолом, за допомогою електричних імпульсів
мозку повертає машину,
рухає вперед-назад, є певні алгоритми) і системи
контролю доступу (захист
інформації).
— До такої роботи залучаєте старшокурсників?
— Починаючи з 1 курсу,
студенти можуть самостійно займатися інженерною
роботою. Є такі першокурсники, які вже знають
основи програмування,
вміють паяти — під керівництвом викладача вони
можуть далі розвивати
свої інженерні навички.
Таких студентів треба залучати якомога раніше, бо
з 4–5 курсу вони вже знаходять роботу в провідних
ІТ-фірмах. Отож, від 1 курсу ми маємо їм дати розуміння суті фаху, серйозну
практичну підготовку. А
це є власне основою їх мотивації, коли молода людина щось робить руками
і бачить результати, тоді
зростає ефективність самостійної роботи.

— Як вплине дистанційне навчання на таку роботу?
— Завдяки новітнім
технологіям (мобільний
зв’язок, інтернет) присутність студента на лекціях
не є обов’язковою умовою
отримання найсучасніших
знань. Досить просто ефективно комунікувати. Можна робити лекції у вигляді
відеоконференції. Звичайно, коли готуємо інженера,
то краще, коли досвідчений
професор говоритиме про
специфіку, нюанси якоїсь
дисципліни, спрощуючи
інформацію, заощаджуючи час студента. Якщо говорити про практику, то
будь-який сучасний студент, маючи смартфон,
ноутбук, паяльник, досить
кваліфіковано може виконувати роботу вдома, в Інженерному центрі, у хабі
„Вулик“. То, власне, і є ознака сучасного часу. Зараз
дуже багато виробництв
є розпорошені, розосереджені.
— Ви говорите про умови, які сприяють мотивації. А яка ситуація з нею насправді? Скільки студентів
вдається мотивувати?
— Ми проводили дослідження, будували діаграму
зацікавлення студентів.
Опитали приблизно 250
студентів (це близько 10%)
3–5 курсів. Найбільша вага
демотивації — студенти
відповіли, що їм „нецікаво“ (відсотків 30–40, з них
погано навчаються 11%).
І тут ми повертаємося до
причини, чому нецікаво.
Якщо впродовж останніх
років десять студент до нас
вступає більш-менш вмотивованим, очевидно, нецікавість пов’язана з тим,
що ми десь не встигаємо за
динамікою розвитку галузі,
очевидно, нам треба покращувати якість навчання в

цьому контексті, надавати
більш сучасну інформацію.
Зараз цінність одиниці інформації дуже маленька.
Тому маємо створювати систему, за якою студент зможе досить швидко й оперативно отримати саме ту
інформацію, яку потрібно.
Кожен викладач повинен ставати популярним,
щоб до нього хотіли йти
студенти. У Львівській політехніці динаміка зміни
якості викладача досить
серйозна. Принаймні роблю такий висновок зі свого інституту. Працюємо
з викладачами фундаментальних дисциплін — фізиками й математиками,
які повинні модернізуватись і давати по інститутах
і спеціальностях більше
специфіку фундаментальних дисциплін стосовно
відповідних галузей знань.
Звісно, мають бути і спільні
блоки, бо сучасний інженер
має мати добру фундаментальну базу, систему знань
зі всіх галузей науки, а далі
він має отримати досить
високий рівень із тієї спеціалізації, яку обрав. Тоді
він буде конкурентоспроможний на ринку праці.
Сучасний інженер, крім
того, має бути гармонійною особистістю: і в політиці орієнтуватись, і знати
іноземні мови.
Ну, і таки велика частина тих, кому „нецікаво“,
все-таки успішно вчаться.
Може, скажу зараз непопулярну річ, але щоб чогось
досягти, треба зробити
над собою зусилля, тобто
треба заставляти себе. І
наше завдання полягає в
тому, щоб той процес „заставляння“, тобто мотивації, ми зробили достатньо
комфортним для студента.
Тетяна ПАСОВИЧ
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формула успіху

Щоб стати успішним, треба бути
хорошою людиною

Б

ельгія стала львівським політехнікам ближчою. Книжку
„Бельгія така далека, така близька…“ усім зацікавленим в
актовій залі університету 12 грудня презентував Почесний Консул
Його Величності Короля Бельгії у Західному регіоні України
Ярослав Гарцула.

Захід модерувала директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Львівської
політехніки Ірина Ключковська.
— Це відомий львівський бізнесмен, меценат. А ще — кавалер
ордена ІІ та ІІІ ступенів „За заслуги“, ордена ІІІ ступеня „Суспільне
визнання“. Нагороджений численними грамотами, відзнаками.
Майстер спорту міжнародного
класу з аквабайків, триразовий
чемпіон України (2003, 2004, 2005
років), володар Кубка України
(2005 року), призер чемпіонатів
Європи та світу. Голова Федерації
водно-моторного спорту України
у Львівській області та член правління Федерації водно-моторного
спорту України. Засновник регіонального благодійного фонду імені Короля Данила, — представила
гостя Ірина Михайлівна і провела
певні аналогії:
— Сьогодні недалеко від Львова
Ярослав Гарцула разом із народним
депутатом Оксаною Юринець висадили персиковий сад. Це морозостійкі саджанці. Я бачу в цьому
певний символізм України, яка вміє
витримати ті морози, вітри, складні часи і відродитися. Як персик
відродиться весною, а літом дасть
плоди, так само віримо, що такою
буде наша Україна.
На думку Ірини Ключковської,
ця зустріч важлива для студентської спільноти. Бо пан Ярослав
Гарцула — не лише Почесний Консул королівства Бельгії (від 2009
року), для студентів він приклад
історії особистого успіху.
— Прекрасно знає англійську і
бельгійську мови, — акцентувала
модераторка заходу. — Цією презентацією і пан Гарцула, і ми, старше покоління, звертаємося до вас
із закликом: вір у себе, вір у свою
освіту, вір у свої можливості. Тому
не марнуймо свій час в університе-

ті, учімося — і життя вам дасть крила, як воно їх подарувало Ярославу
Гарцулі.
За словами автора, це перша
й остання його книга. Працював
над нею впродовж п’яти років. Не
написати її не міг, бо, виконуючи
консульську місію, натрапив на
чимало документів, архівних даних, матеріалів із розкопок тощо,
які наштовхують на паралелі між
нашими двома країнами: на території Закарпаття були бельгійські
кельтські племена (гість упевнений, що та генетична спадщина нікуди з наших теренів не поділась);
герби Львова й Бельгії подібні (на
обох є лев); було три хвилі еміграції українців до Бельгії (докладно у
книжці можна прочитати про українське село Франкополе в Арденнах); бельгійські редемптористи з
місіями перебували в Україні; бельгійські військові воювали на теренах України під час Першої світової війни; бельгійці видобували
нафту на Львівщині; дипломатичні

відносини країн тривають понад 25
років, а перше консульство Бельгії
в Україні відкрили у Львові (зараз
це вул. Чайковського, 7) 1912 року
тощо. Автор підводить читача до
того, що ми європейці й повинні
ходити по цій землі з високо піднятою головою.
— У мене був внутрішній поклик, внутрішнє бажання написати
про Бельгію для українців, — каже
Ярослав Гарцула. — Я відкривав
Бельгію як бізнесмен, як дипломат,
як турист. І побачив багато спільного. І якщо я про це не напишу, то
хто? Але я не літератор, більше не
писатиму.
Звісно, є в книзі й сучасна Бельгія — країна шоколаду, пива, діамантів. Можна у ній знайти цікаві
факти про Бельгію.
Студенти й викладачі (а це були
зокрема представники ІНЕМ,
ІГСН, ІНПП, ІГДГ) цікавилися й
можливими напрямами співпраці
між нашими країнами, і людьми
в Бельгії (наприклад, питали, які
були труднощі, коли консул почав
працювати там 2009 року), що гостю найбільше сподобалося в тій
країні, водночас — як влаштуватися на практику в консульство, як
мотивувати студентів після навчання за кордоном повертатися до
України тощо.
На думку автора, студенти можуть винести для себе з цього видання формулу успішності. У книзі
Ярослав Гарцула акцентує: щоб досягти успіху, треба бути відважним,
цілеспрямованим (амбіційним),
наполегливим. Водночас автор
наголосив, що для того, аби стати
успішним, треба бути також хорошою людиною.
Прочитати про те, як це все
зреалізувати, зможе третьокурсниця міжнародних відносин ІГСН
Поліна Пісанець (на світлині з автором). Вона не тільки задавала гостю
запитання, а й перемогла в імпровізованій вікторині від консула:
правильно відповівши на запитання про Бельгію, отримала видання
у подарунок від автора.
Тетяна ПАСОВИЧ
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Таємниці творення
українського кіно

Д

ізнатися все про розвиток кінематографу в нашій державі, про
позитивні зміни та довгий шлях і боротьбу за українськість
мали нагоду всі, хто 12 грудня прийшов на зустріч із головою
Державного агентства України з питань кіно Пилипом Іллєнком.
Обговорення ситуації довкола творення якісної національної
фільмографії відбувалося в межах авторського проекту „Від
книги — до мети“ професора Ірини Фаріон.
— 2010 року ми презентували
фільм Юрія Іллєнка, що понад 22
роки був заборонений — „Криниця
для спраглих“. Тоді навіть не могли
уявити, що за сім років матимемо колосальний кінопродукт, визрілий із
величезної української традиції. Дуже
приємно, що ця наступність відбувається від батька до сина, — зазначила
Ірина Фаріон.
Знімальний майданчик, кіно в
житті Пилипа Іллєнка були від його
народження і не полишають досі.
— Так сталося, що я фізично народився на знімальному майданчику
кіностудії ім. О. Довженка і від перших днів життя майже постійно там
перебував. Батьки не мали де мене
залишити, то брали на зйомки. Кіно
„переслідувало“ мене постійно. Згодом я просто перестав чинити опір і
вирішив досліджувати цю сферу. Та,
незважаючи на досвід роботи в різних іпостасях, у кінематограф мене
„занесло“ як менеджера, — поділився
своєю історією гість. — Коли я прийшов працювати в агентство, українське кіно фактично не фінансували,
виробництво фільмів було зупинено,
більшість розпочатих робіт — законсервовано. Сподівань на те, що країна, де йде війна, приділятиме увагу
культурі настільки, щоб відновити
процеси, було мало. А поміж тим, у
час, коли українські воїни гинули, наш
інформаційний простір був повністю
окупований російським пропагандивним контентом. Тож найперше ми почали протистояти цьому: запровадили
систему моніторинґу російських фільмів і почали активно їх забороняти.
Та лише цього було замало, потрібно
було творити власний контент, який
би формував український культурний
простір. Цьогоріч уперше за всі роки
незалежності маємо осінній прем’єрний сезон українських фільмів, який
почали з фільму „Червоний“ і закриваємо фільмом „Кіборги“.

Пилип Іллєнко наголосив, що зараз українська кіноіндустрія не твориться, а відроджується. Адже кінокультура України надзвичайно велика.
Та весь час український кінематограф
був в опозиції, нема жодного видатного українського режисера, який би
не пройшов через заборони. Постійне протистояння призвело до такої
форми, де за політичним символізмом, складними художніми образами
можна було приховати повідомлення
— це був єдиний спосіб філігранно
провести їх через тодішню цензуру.
— Тепер спостерігаємо творення
фільмів, які вперше говорять відверто
про важливі етапи нашої історії, сьогодення, не вдаючись до умовностей
чи прихованих змістів. Деякі критики
сприймають це негативно, бо всі звикли, що український кіномитець має
бути в конфлікті з державою. І це один
із інтелектуальних визначників, що
впливають на форму і зміст сучасного
українського кінематографу, — додав
очільник Держкіно.
Гість зокрема наголосив і на тому,
що потрібно чітко розділяти українське національне кіно й те, що просто
сфільмували в Україні. Адже багато
років українська кіногалузь працювала для російського кіновиробництва
в Україні. А національне кіно було в
реальному андеґраунді. Дві його ознаки — українська мова (принаймні
основна частина діалогів) та апелювання до архетипів, використання
культурних символів, спрямованість
на формування української міфології.
Загалом зараз відбулася низка позитивних змін в українській кіноіндустрії. Це й ухвалення закону про
державну підтримку кінематографії
в Україні, очищення інформаційного
простору від російського пропагандивного продукту, мобілізація українського кінопроцесу в межах країни
і в міжнародному масштабі.
Наталія ПАВЛИШИН

Українські скаути з Пластунського
осередку Львівської області
17 грудня привезли до Львова
Вифлеємський вогонь миру.
Церемонія передачі, якій уже
понад 20 років, відбулася у
стінах Львівської ОДА. Місту
Вифлеємський вогонь передали
під час урочистого відкриття
головної ялинки Львова на площі
перед Національним академічним
театром опери та балету.
За офіційними даними
Держстату, за три квартали
цього року українців стало
менше на понад 150 тисяч.
Високу смертність доповнює
дуже низька народжуваність. За
показниками народжуваності
Україна в рейтинґу ООН на 172
місці в світі. Серед основних
причин — фінансова неможливість
забезпечити дитині бажаний
рівень добробуту.
16 грудня відбулася лідерська
молодіжна зустріч „Галицький
авангард-2017“, у якій взяли
участь представники молодіжних
громадських організацій
Львівщини. Найуспішніших
із них нагородили у різних
номінаціях. Головна мета таких
зустрічей — підбиття підсумків
року, що минає, та обговорення
планів співпраці зі Львівською
облдержадміністрацією на
майбутнє.
Український інститут національної
пам’яті пропонує скоротити
кількість святкових днів до
десяти. Відповідний законопроект
уже подали на погодження в
Мінкультури України. Якщо його
ухвалять, то наступного року
матимемо дев’ять неробочих
днів: День Конституції, День
Незалежності, День Захисника
та День пам’яті і примирення
(8 травня), один вихідний —
Міжнародний день праці (1
травня), а також Трійця, Новий
рік, Різдво й Великдень. Оскільки
25 грудня вже став святковим
неробочим днем, то відповідні
зміни внесуть у законопроект. 8
березня і 9 травня залишаться
святковими. Пропонують
відмінити практично всі
перенесення вихідних днів, коли
свята припадають на суботу чи
неділю.
За матеріалами інформагенцій
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на порядку денному

Новий погляд на проблеми переселенців
ро шляхи розв’язання сучасних соціальних, психологічних і правових проблем
інтеґрації переселенців в Україні говорили у Львівській політехніці 12 грудня в межах круглого столу „Моделі допомоги
на шляху інтеґрації внутрішньо переміщених осіб“. Захід
організував Інститут права і
психології.

— Від початку військової агресії
я перебував на сході України. Спостеріг, якщо відбувається стагнація
конфлікту, то меншають потоки гуманітарної допомоги. Та найбільша
проблема, що в будь-який період
мало говорять про права людей та
інтеґраційні процеси. Тож ми намагатимемося донести до людей розуміння потреби зміни мислення.
Тут маємо представлений дипломатичний, громадський, державний,
академічний сектори. Нам важливо
створити майданчик для комунікації, щоб співпрацювати на всіх рівнях, — розповів національний координатор Карітасу України, автор та
керівник проекту „Створення Центрів Підтримки Сім’ї як моделі інтеґрації ВПО та місцевого населення в
Україні“ Максим Бондаренко.

| Світлина Наталії Павлишин

П

Привітали учасників круглого
столу директор ІНПП професор Володимир Ортинський і Генеральний
Консул Республіки Польща у Львові
Рафал Вольский.
— Міґрація, переселенці — це
було завжди. Навіть Марія та Йосиф
певною мірою були переселенцями.
Нам найперше треба бути собою.
Важливо показувати гарний приклад, тим більше, що Львів — мультикультурний і завжди, як, зрештою,
й вся Галичина, був гостинний. Ми
маємо дбати про те, щоб люди, які
в пошуках домівки, відчули, що тут

вони вдома. Звичайно, вони мають
шанувати місцеві традиції, намагатися інтеґруватися в соціум. Я багато
років прожив в Австрії, мене гарно
там прийняли, але зі свого боку я
старався стати одним із них. Приємно, що до Церкви звертається багато
молоді зі сходу — яку приводять їхні
ровесники. І це вкотре засвідчує, що
молодь уміє краще знаходити спільну мову поміж собою, — зазначив
єпископ Львівської Архиєпархії
УГКЦ Володимир Груца.
Наталія ПАВЛИШИН

у залах бібліотеки

Доброчинні вечорниці на Андрія
В
иходити за межі та розривати стереотипи — новий принцип
роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки.
Щораз більше бібліотекарі докладають зусиль, щоб якнайчастіше
дивувати університетську спільноту та студентів. Зараз чимало
подій, організованих для політехніків, відбуваються саме в стінах,
де Hic mortui vivunt, et muti loquuntur („Тут мертві живуть, і німі
говорять“).

Андріївські вечорниці та доброчинний ярмарок із солодощами і
творами рукоділля — те, чим дивували нас усіх 12 грудня в університетській бібліотеці.
Учасники Народного театру-студії „Хочу“ (керівник Анастасія Непомняща) Народного дому „Просвіта“, який очолює Степан Шалата,

підготували театралізоване дійство
в найкращих народних традиціях —
із ворожінням, калитою, піснями і
жартами. До виступу долучилися й
працівники Науково-технічної бібліотеки — вони виконували українські пісні.
Як наголосив ректор Політехніки
професор Юрій Бобало, таке свято —

це чудова можливість єднання студентів і працівників університету. А
нагадування про традиції — спосіб
їх збереження.
Після святкового дійства всі
присутні мали можливість зробити
добру справу. Купивши різні смаколики, які приготували старанні
господині, чи витинанки, малюнки
рукодільниць, долучилися до допомоги трьом пораненим воїнам АТО,
які зараз перебувають на лікуванні у
Львівському військовому шпиталі.
Традицію доброчинного ярмарку бібліотекарі запровадили минулоріч.
Наталія ПАВЛИШИН
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дискусійне питання

„Українське“ Різдво — 25 грудня?

Ц

ьогоріч українці вперше відзначатимуть 25 грудня польське або
католицьке Різдво, як його зазвичай називають, на офіційному
рівні. 16 листопада Верховна Рада України ухвалила законопроект
про надання цьому дню статусу вихідного. 2 грудня рішення набуло
чинності, тож тепер Україна святкує два Різдва — 25 грудня і 7
січня. У ЗМІ одразу ж почали активно обговорювати доцільність
такого нововведення.

m Закінчення. Початок на 2 с.

„Ми будуємо європейську державу,
ми об’єднуємо українську націю —
тому вважаю надзвичайно важливим
та символічним відзначення Різдва
Христового й запровадження вихідного і 25 грудня, і 7 січня. Звільняємось від московської ментальної
окупації та повертаємося до родини
вільних народів світу!“ — написав на
своїй Фейсбук-сторінці Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. За словами спікера парламенту,
велика кількість українських християн — понад 11 тисяч громад (30%
усіх релігійних організації України)
відзначають Різдво Христове саме 25
грудня.
Звичайно, святкування Різдва
у грудні можна трактувати як наближення до Європи й розривання
зв’язків із „рускім міром“. Проте
варто зауважити, що у свідомості
європейців ця дата більше асоціюється із Санта-Клаусом, оленями й
подарунками під ялинкою, ніж із
пришестям у світ Ісуса Христа.
Одразу після того, як Рада ухвалила це рішення, суспільство почало активно його обговорювати, зокрема у Фейсбуці. Новина знайшла
чимало прихильників: „Спочатку
народився Христос, а вже потім пішов відлік часу. Роки рахують до або
після Різдва Христового! Які можуть
бути суперечки? До чого тут католики чи православні? Увесь світ так
живе, ось тільки комуністи вирішили виділитися… Виділилися своїм
невіглаством“, — коментує користувачка Марія Миколаївна; „Повністю підтримую! А то ми, православні християни, якось не по-людськи
живемо! Останній тиждень посту
перед Різдвом, а в нас усі ресторани забиті, бо ми, суперхристияни,
святкуємо Новий рік! То це правильно? Якщо Різдво — 7, то Новий
рік — 14!“, — пише Фб-користувач
Ігор Ковалюк.

Були противники: „А як же зі
святами інших релігій? Теж будуть
робити вихідні дні на державному
рівні?“ — запитує користувачка
Марія Авраменко. Є й ті, кому абсолютно байдуже і вони просто тішаться новим вихідним.
Непоодинокими є випадки перекручування інформації, мовляв,
тепер святкування Різдва перенесли зі 7 січня на 25 грудня. Користувачка Оксана Чумаченко у своєму
дописі обурюється щодо цього:
„Читаючи коменти… Люди добрі,
та щось думайте, читайте!!! Вам що

інша — за старим. Нам не потрібно жодних дій, які б у чергове розділяли українське суспільство. Ба
більше, ми в Україні повинні діяти разом із нашими православними братами. Зміна календаря поки
що не є на порядку денному, але
я — за ту дискусію, бо думаю, що
християни у цілому світі повинні
разом святкувати і Різдво, і Пасху.
Ми до цього повинні іти. Ми до
цього йдемо вже тисячоліттями і
не можемо дійти, але нумо рухатися разом, молитися за це і над цим
працювати! Наша Церква схвально прийняла рішення Верховної
Ради, бо велика частина християн
України відзначає свята за Григоріянським календарем. Вони повинні комфортно себе почувати
у нашій країні, то чому не мати
для них цього святкового дня?
Тим більше, що його перенесли
із 2 травня. Пригадую, моя бабця

Блаженніший Святослав: Ми не плануємо зміни
календаря і, незважаючи на рішення Верховної Ради,
будемо святкувати Різдво 7 січня. Зміна календаря —
дуже непростий момент... Ми в Україні повинні діяти
разом із нашими православними братами.
— Онуфрій, Філарет чи Святослав
Шевчук сказали, що переноситься Різдво??? Всього лише зробили
вихідний, щоб і католики з протестантами могли відсвяткувати
(піти до костелу, відвідати родичів) і не відпрошуватися з роботи!
Не підмінюйте понять!“. Тож, як
бачимо, у суспільстві це питання
залишається дискусійним.
Позицію УГКЦ щодо рішення
ВРУ прокоментував Блаженніший
Святослав:
— Ми не плануємо зміни календаря і, незважаючи на рішення
Верховної Ради, будемо святкувати Різдво 7 січня. Зміна календаря
— дуже непростий момент, який
залежить навіть не від мене, як глави Церкви, а від вас. Наша Церква
пережила дуже болючі календарні
війни. У Чикаґо є дві великі українські церкви, розташовані через
дорогу: одна — за новим стилем,

ніколи не працювала 25 грудня:
наші добрі галичани, греко-католики і православні, не святкували
цей день, але шанували. І це гарний елемент галицької культури.
В одному зі своїх інтерв’ю нині
вже покійний Любомир Гузар на
запитання, коли ж українцям слід
святкувати Різдво Христове, відповів:
— Переконаний, що ми, християни, після доброї, здорової підготовки повинні святкувати разом
(25 грудня). Але я свідомий того,
що багато людей трактують це,
власне, в такий майже політичний
спосіб. Тому я підкреслюю: треба
пояснити, людей підготувати, щоб
не мішали горох із капустою. Календар, дата святкування не мають
найменшої важливості. Важливо,
як ми це будемо сприймати.
Анастасія МОЗГОВА

ч. 39 [2999]
21 — 27 грудня 2017

ПРОСВІТА

17

до ювілею

Під прапором „Просвіти“
Як много важить
слово!

Цієї зустрічі партійні керманичі дуже боялися. Адже в цих
стінах ще ніколи не збиралося відПисати про роль і чин Товари- разу стільки видатних представства української мови та його под- ників української творчої еліти, а
вижників у Політехніці можна ба- партійна номенклатура середньої
гато: про численні культпросвітні ланки, тим паче технічного інстизаходи, і про програму впроваджен- туту, була мало обізнана з україння української мови в навчальний ським художнім словом (чого іноді
процес та документацію інституту, навіть соромилася й уникала коні про формування на базі Товариства тактів із літераторами, особливо
Народного руху, і про масову участь тоді, коли начебто визнавала гору живому „ланцюзі єднання“, і про бачовську перебудову, а насправді
громадянську позицію політехніків тремтіла від стрімкого народного
під час студентського голодуван- здвигу). Запрошення видавали в
парткомі й тільки
особливо довіреним, переважно
партійним активістам. Щоб потрапити на зустріч,
треба було двічі
пройти контроль:
біля входу в головний корпус, а потім
— перед дверима до
Актової зали.
Виступи гостей
були сміливі як на
той час. Вони говорили про економічні та соціяльні проблеми, національну
свідомість і ніґілізм,
про репресованих
діячів науки і культури, про націоSSНа зустрічі з творчою інтеліґенцією виступає
нально-визвольну
письменник Станіслав Чернілевський. Сидять Роман
Федорів і Роман Іваничук.
боротьбу в Галичині, про Голодомор
ня в Києві, і багато іншого. Але це в Україні 1932–1933 років, статеми вже інших публікацій, про що, лінський терор і злочини періоду
мабуть, у своїх спогадах розкажуть застою, про потребу розширення
інші, а я серед безлічі значущих за- царини функціювання української
ходів мушу згадати ще одну дуже мови. Але саме з уст Романа Іваниважливу і, можливо, переламну в чука вперше в цих стінах уголос
свідомості багатьох подію.
прозвучало: „Українська мова в
За місяць по створенні осеред- Україні має бути державна!“.
ку в Політехніці, наприкінці січня
Поколінню, народженому в не1989 року, Товариство зорганізувало залежній Україні, мабуть, тяжко
зустріч політехніків із редколегією повірити, що був час, коли не кочасопису „Україна“ — одного з най- жен міг насмілитися сказати вгопрогресивніших тоді українського лос, перед широкою аудиторією
видання, та членами Спілки пись- такі слова. Але тоді це був вибух!
менників України.
Люди завмерли від несподіванки.
Хтось із найсміливіших заплескав
у долоні, хтось підтримав, долаПочаток у числах 34–38
ючи страх, а тоді оплески стали

SS
Промовляє письменник,
літературний критик Микола Рябчук
(у часи застою відрахований зі
Львівської політехніки за публікацію
своїх віршів у самвидавівській
„Скрині“)

гучнішими, аж доки не загриміла
переможною овацією вся зала. Я
спостерігала за своїми дорогими
політехніками й бачила, як у них
пробуджуються приспані українські гени, навіть у тих, котрі аплодували крадькома, ховаючи руки
під столом. Ось яку роль зіграло
вчасно вимовлене слово письменника, людини з високим авторитетом, просвітянина!
Зрештою, в Україні саме письменники завжди були будителями народу, провідниками нації.
І наочний приклад — діяльність
„Просвіти“ впродовж усіх 150 літ. І
на цьому новому етапі просвітництва саме письменниця Ніна Бічуя
1989 року створила й очолила однойменну газету — видання Товариства української мови ім. Тараса Шевченка. Я мала високу честь
працювати в редакції „Просвіти“
поруч із нею, Тарасом Салигою,
Романом Кудликом, Марією Базилюк від перших днів заснування
газети та її напівлегального виходу в світ. Але це вже інша історія.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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молодіжний лідер

Данило Сороковий: „Дружня
команда — це неабиякий успіх“

У

міти зібрати людей — це лише частина справи, а створити міцну
дружню команду — це те, що може зробити лише справжній лідер.
Четвертокурсник ІНЕМ Данило Сороковий від початку навчання у Львівській
політехніці постійно задіяний у громадській роботі, успішний у навчанні
й знаходить час для самоосвіти.

— До громадської роботи мене спонукає можливість здобувати новий
цікавий досвід. Крім цього,
отримані в університеті
знання можу застосувати
на практиці. Цьому особливо сприяє волонтерство, діяльність у Колегії
університету. Адже працюючи в цих напрямах,
всебічно розвиваюся, а
коли бачу за собою десятки
людей, які також постійно
зростають, це для мене
стає спонукою й мотивацією не зупинятися, — пояснив Данило Сороковий.
У громадській роботі
хлопець ще від дев’ятого
класу. Каже, що й до Політехніки йшов цілеспрямовано — навчатися і працювати для молоді. Бо ще до
вступу знав про діяльність
студентського самоврядування, можливості роботи
в Колегії та профкомі студентів, а також про низку
організацій, де мріяв бути
задіяним.
— Навчання в університеті й розвиток у
громадських організаціях — це абсолютно різні
способи здобування і засвоєння знань, хоча й взаємодоповнювані. Зрештою, робота над різними
проектами, організування
заходів — це вже неабиякий розвиток. Адже тут
замало знати лише той чи
інший предмет, а потрібен
комплекс знань. Практичні навички, які опановуєш
завдяки цій праці, а ще
контакти, зв’язки, знайомства — цього не набудеш в
університеті, — підкреслив студент.

Зараз Данило очолює
ГО „Львівський молодіжний клуб“. Разом зі своїми
друзями розвиває і втілює
різноманітні молодіжні
проекти, вишколює волонтерів, координує їхню
роботу. Головний акцент
діяльності — молодіжні
заходи.
— Наймасштабніший
наразі проект, до якого
був залучений і де координував 350 волонтерів,
— 24 Форум видавців. Це
вже третя моя співпраця в
межах цього заходу. Вперше доєднався до роботи
минулоріч, потім займався
Дитячим форумом і цього
вересня знову запропонували працювати з волонтерами. Приємно, коли все
вдається і в команді панує
особлива дружня атмосфера, коли є взаєморозуміння, відчуваємо: ми — одна
команда.
Кожен захід хлопець
продумує до деталей, щоб
знати, як діятиме в тій чи
іншій ситуації. Ще один
варіант реалізування проекту прописує. Хоча часто
все ж доводиться діяти
зовсім по-іншому. Не розгубитися в таких ситуаціях
допомагає досвід, який уже
має, і вміння легко адаптуватися.
— Ситуації можуть бути
дуже різні. Тому, якщо
спланувати й дотримуватися суто цієї схеми, то можна завалити всю роботу.
Заплановане на папері нічого не варте, якщо не буде
порядку в голові, — наголосив мій співрозмовник.
У громадській організації, як і в Колегії та про-

фкомі студентів, молодь
об’єднує спільна мета.
Данило каже, що саме завдяки цьому між ними нема
конкуренції. Бо кожен має
свою ділянку роботи, яка
врешті дає чудовий загальний результат.
— У нас кожен особливий по-своєму. Завдяки такій злагодженій
командній роботі вдається досягати багато. Ми як
одна родина. У нас нема
такого, що хтось кращий,
а хтось гірший. До команди завжди радо беремо
тих, хто має багато цікавих ідей і нестримність у
роботі, — додав студентський лідер. — Звичайно,
є багато пасивних студентів. Та навіть невелика кількість активних дає
добрий ефект, бо вони
„запалюють“ своїм ентузіазмом інших, — зазначив Данило.
Студент від початку
навчання усвідомив, що в
сучасному світі, аби стати
успішним, недостатньо
мати лише університетську освіту. Тому багато зусиль докладає, щоб
охопити якомога ширший спектр знань і вмінь.
Любить читати. Каже, що
твердження про те, що
сучасна молодь не читає,
бо не ходить до бібліотек,
— помилкове. Бо їх, як і
його самого, цікавить сучасна художня література, розвиткова, базована
на досвіді найуспішніших
світових лідерів із різних
галузей. А цього, на жаль,
у книгозбірнях не знайдеш. Тому багато шукає
в інтернеті, дещо купує.

Також відвідує різні тренінґи з PR, маркетинґу,
SMM, менеджменту. Це
дає можливість виходити
за межі університетської
програми.
Загалом каже, якби
міг, то змінив би систему
освіти. Переконаний, що
лекції мають відбуватися у
формі дискусій. Це давало
б змогу більше та глибше
вивчати матеріал і так,
щоб можна було практично застосовувати в сучасних умовах. Та й викладачі
мали б бути не теоретиками, а практиками.
Данило Сороковий полюбляє активний відпочинок — спорт, футбол. Та,
зізнався, що інколи шалений темп життя втомлює.
Тоді йому хочеться просто
поїхати кудись і побути
наодинці. Найкраще почуває себе в горах.
— Я не маю наміру їхати з України. Давно зрозумів, що добре там, де нас
нема. Так, не все просто
й багато складнощів доводиться долати, ще більше викликів є і буде. Та,
переконаний, що сучасна
молодь дасть дуже потужні плоди. Якщо глянути
на сферу ІТ, то можна в
цьому переконатися вже
нині. Ми мусимо вийти на
такий самий рівень як ІТ і
в інших галузях. Вважаю,
що це вдасться. Звичайно,
не за рік-два, але впевнений, що люди, які виїхали
за кордон у пошуках кращого життя, ще вертатимуться сюди, — додав на
завершення студент.
Наталія ПАВЛИШИН
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Цвітіння папороті
по-модерному

В

истава-феєрія „Коли цвіте папороть“ Євгена Станковича — твір,
який мав з’явитися на сцені ще в 70-х роках минулого століття. Радянська влада заборонила його, бо вважала, що „Україна
почала в самостійну гру грати“. Теперішня постановка режисера
львівської Опери Василя Вовкуна кардинально відрізняється від
початкового задуму, в ній відчутний відбиток віянь сучасності й
історичних подій.

За словами режисера-постановника Василя Вовкуна, 1977 року
Євген Станкович отримав від французької фірми „Алітепа“ пропозицію
написати масштабний сценічний
твір для Народного академічного
хору ім. Г. Верьовки. І композитор
створив фольк-оперу-балет „Коли
цвіте папороть“. 1979 року в столичному палаці „Україна“ мала відбутися її прем’єра. Однак напередодні показу вистави будівлю оточила міліція
і тодішній міністр культури Сергій
Безклубенко заборонив прем’єру з
поясненням „через технічні причини“.
— Я двадцять років мріяв поставити цю річ. Попросив Євгена Станковича переписати її для академічного складу, маючи на меті здійснити
постановку в Донецьку. Призначення мене міністром культури й туризму призвело до того, що робота над
твором завмерла. І лише запровадження програми „Український прорив“, згідно з якою в театрі щороку
мають бути постановки українських
авторів ХХ–ХХІ ст., львівська Опера отримала шанс побачити „Коли
цвіте папороть“, — розповів перед
прем’єрою Василь Вовкун.
„Коли цвіте папороть“ 2017 року
— це вже не фольк-опера-балет, а
ціла феєрія, до створення якої залучено багато відомих осіб. Так диригентом-постановником виступає Володимир Сіренко, який дуже
майстерно узгоджує звучання всіх
музичних інструментів оркестру.
Сильна музична енергетика доповнена красивими костюмами акторів (художник костюмів — Ганна
Іпатьєва, художник-постановник
— Тадей Риндзак). У прем’єрних показах була задіяна і Ніна Матвієнко.
Співачка мала виступати ще в першій
постановці, тому зізналася, що коли
заплющує очі, то ніби повертається
в минуле, розплющує — усе дуже
сучасно. „Перший день призвичаю-

КУЛЬТУРА

валася до академізму вистави. Але на
сцені прийшли ті ж переживання, що
були й раніше. Це епохальний, складний, національний твір — вдячна,
що оживили пам’ять“, — підсумувала
артистка.
Постановка має увертюру та дві
частини: перша — „Купало“, друга
— „Героїка“. Кожна з них „зшита“
(„швів, як на доброму костюмі, не
мало бути видно“) із кількох сцен.
Перша демонструє Купала та людські, русалчині й відьомські сцени, а
також — цвітіння папороті. У „Героїці“ лейтмотивом виступає кування
зброї, муштра, у ній є свої підтексти, осучаснені через пластику, костюми, світло. Глядач бачить пряме
посилання на важливі для нації події
— проголошення незалежності, Помаранчеву революцію і Революцію
Гідності.
Феєрію присвячено українському
театральному художникові Євгенові
Лисику. Одним із естетичних компонентів вистави є світло — використано найсучасніші технології освітлення. Головний герой феєрії — народ, який відображає хор. Найважче
режисеру було звести все до єдиного
моноліту. Але це вдалося, особливо в
першій дії, де сцени переходять одна
в одну плавно й непомітно.
Наталя ЯЦЕНКО

Оголошено переможців всеукраїнського літературного конкурсу
рукописів прози „Крилатий Лев“.
Премії та спеціальні відзнаки отримали автори зі Львова, Херсона,
Івано-Франківська, Києва та Полтавщини. Лауреатом першої премії
стала Єва Лотоцька зі Львова, твір
„Параноя“. Другу премію і спеціальну відзнаку часопису „Дзвін“
здобула Юлія Чернієнко з Херсона
за повість „Вирок Міри“. Володарка
третьої премії — Оксана Дрогомирецька з Івано-Франківська, повість „…і в раю вони поцілувались“.
Головна нагорода — випуск книжок
переможців у видавництві „Апріорі“ накладом тисяча примірників.
У Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла відкрили
відреставровані фрески. Їх
відновлення відбувалося в межах
українсько-польського проекту, що
тривав три роки. Відреставровано
майже 300 м2 площі склепіння храму, вартість робіт становить 3 млн
грн. Під час проведення реставрації, майстри відкрили та врятували
ілюзіоністичні зображення авторства Франциска Григорія Екштайна,
які він виконав у 1738–1740 роках.
Наступного року реставраційні
роботи продовжать.
У соціальних мережах набирає
обертів флешмоб #ячитаюСеменка. Він присвячений 125-річчю
від дня народження українського
поета-футуриста Михайля Семенка, яке припадає на 31 грудня. Під
час флешмобу всі охочі записують відео, на якому декламують
улюблений твір Семенка. До акції
долучилися народний артист
України Станіслав Боклан, гурт
Dakh Daughters, телеведучий Юрій
Макаров, директор Національного
художнього музею Юлія Литвинець
та інші.
15–20 грудня на Львівщині відбувався конкурс молодих вокалістів ім. Василя Сліпака. Конкурсні
прослуховування на базі Львівської обласної філармонії проходили із залученням її Академічного
симфонічного оркестру. У конкурсі
взяло участь 40 солістів, віком до
30 років — вокалістів академічного
співу за чотирма номінаціями (сопрано, мецо-сопрано, тенор, бас/
баритон) з усіх регіонів України.
За матеріалами інформагенцій
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортивні й активні

Втриматися в каное
й підкорити „Дракона“

Д

ругокурсник ІКНІ Роман Штикало вісім років тому, коли йому
було десять, уперше приїхав на озеро Наварія. Тоді і розпочав
веслувати на каное. Утім перейнятий цим видом спорту й досі, та
реальні досягнення має у веслуванні на човнах класу „Дракон“.
— Коли спорт увійшов у Ваше
життя і набув для Вас професійності?
— Мій тато веслував, але на байдарці. Дід — бігав — виграв чемпіонат України з бігу серед юніорів і
був четвертим серед молоді на чемпіонаті Радянського Союзу. А у мене
все почалося з того, що до школи
приходили тренери зі спортивних
баз, провадили заняття, які нічим не
відрізнялися від звичайної фізичної
підготовки — ми бігали, грали у футбол і баскетбол. Минула зима і нам
сказали, що мусимо їхати на озеро.
Для мене це стало сюрпризом.
— Які ж були перші враження від
водної практики?
— Усе тримається на вмінні балансувати. Тому спочатку було досить важко, бо один неправильний
рух — і ти у воді. Знадобився рік,
щоб зміг впевнено стояти на одному
коліні й зберігати рівновагу. Останні три роки вже зовсім не падаю. Мотивація — у Наварії не надто чисте
озеро (сміється).
— Щоб не падати, потрібно багато разів вийти на воду чи здобути
якісь фізичні якості?
— Треба тренувати м’язи кора,
тобто ядра тіла. Спершу після тренувань — прості й косі скручування, вони дуже боліли, та згодом усе
внормувалося.
— З чого зазвичай складається Ваш
тренувальний процес?
— Заняття на озері розпочинаються з розминки, під час якої бігаємо крос. Кілометраж залежить
від погоди: якщо мокро, то біжимо
по асфальту мінімум три кілометри, а якщо сухо, то біжимо по лісі
від чотирьох до семи. Після великої
бігової дистанції на воду вже не виходимо, а йдемо лише до залу. Там
кидаємо один одному м’ячі з піском
— так тренуємо витривалість, бо дві
хвилини вправлятися з м’ячами, які
важать чотири кілограми, непросто.
Тренування для новачків і тих, хто
займається давніше, відрізняється
інтенсивністю й обсягом наванта-

жень. Тренуюся на базі „Трудові резерви“, раніше — на базі „Веслярик“.
Але на обох базах відчутний брак обладнання у залах. Зрештою, загальні
тренування можна провадити будьде, а ось невелика кількість весел і
човнів — це гірше.
— І як тоді у тих складних умовах
українцям вдається посідати високі
сходинки спортивних п’єдесталів на
міжнародній арені?
— Мені здається, що такі умови
загартовують. Доводиться витискати зі себе максимум, навіть якщо в
тебе менші можливості, ніж у колег
за кордоном. Загалом, у росіян і білорусів ситуація не ліпша. Веслування на каное — європейський спорт,
не з Європи є тільки один відомий
спортсмен, бразилець Ісак’яс Кейрос дос Сантос. Найвідомішими каноїстами тепер є німець Себастьян
Брендель і чех Мартін Фукса, який
складає йому конкуренцію. Українці почуваються теж впевнено — підняли свій рівень і борються за перші
місця на чемпіонатах світу.
— Ви ж перемогли не у веслуванні
на каное, а у веслуванні на човні класу
„Дракон“…
— Так, наприкінці липня у Франції відбувався чемпіонат світу серед
юніорів та молоді до 24 років із веслування у човні класу „Дракон“, в
якому я брав участь. Ми двічі виграли два кілометри в юніорах, в опені й
міксі. Цікаво, що на фініші „тамада“
змагань сказав, що це була хороша
гонка, але, напевно, не для України.
Налаштувалися щонайбільше на п’яте-шосте місце. Спершу нас оголосили третіми, а згодом — другими,
переглянули результати і побачили
помилку суддів — оголосили першими. Оскільки ми змогли виграти
в міксі, то були впевнені у перемозі
в опені. Бо в опені в човен сідають
найсильніші, а в міксі має бути вісім
дівчат (наступного сезону десять
— тобто половина команди). Так і
сталося — в опені ми перемогли. У
змаганнях для молоді до 24 років ми

не змогли конкурувати з Тайландом
і потрапили лише до десятки найкращих, посівши третє місце. Наступного дня змагалися на дистанції
200 м. Цю дистанцію чомусь у нас в
Україні не люблять, тож ми були двічі треті (як молодь) і один раз другі
(як юніори). У загальнокомандному
заліку — другі.
— А як Вам вдалося перелаштувати себе з веслування одиночного на
командне?
— Спочатку було незвично й не
давала спокою думка, що не можна
розслабитися, бо підведеш команду.
Згодом адаптувався. Як і до того, що
інтенсивність роботи більша, а сили
треба докладати менше. Тому мені
було важко, бо я звик, що в каное все
навпаки.
На початку вересня я ще брав
участь у Клубному чемпіонаті світу
на драгонботах у Венеції. Виступала
львівська команда (в ній я був наймолодший), ми взяли національний
кубок. Два роки тому (чемпіонат
провадять що два роки) українська
команда теж виграла кубок. Півтора місяці тому був чемпіонат світу з
веслування на „Драконах“ у Китаї.
Передбачалося, оскільки це національний спорт китайців, що вони
виграють усі медалі. Тож ми були там
двічі четверті, раз — восьмі, шістнадцяті… Планую наступного року
потрапити на Клубний чемпіонат
світу, подібний до венеціанського,
але іншої федерації.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
5. Особливе право; перевага, що належить службовцеві; компетенція. 7. Корінний житель країни чи
місцевості. 8. Мистецтво різьблення на коштовних
і напівкоштовних каменях. 11. Результат спортивних зустрічей, змагань. 12. Великий тропічний птах
родини лелекових, який живиться мертвеччиною.
13. Невелика арія наспівно-речитативного характеру. 14. Титул члена королівської родини. 16. Садові
ножиці. 19. Царівна, яка вивела Тезея з Лабіринту за
допомогою клубка ниток. 22. Гурт зазвичай озброєних людей, що охороняють когось або щось; конвой,
сторожа. 23. Металева посудина для носіння й зберігання води. 24. Заклад, що експонує тварин із різних
географічних регіонів; зоологічний сад. 27. Столиця
острівної держави, що лежить у східній частині Середземного моря. 30. Богиня мудрості, опікунка наук і
ремесел у давньогрецьких міфах. 31. Вулканічний масив у Східній Туреччині. 33. Суглоб, який з’єднує гомілкову кістку зі стегновою. 34. Заборона державною
владою ввозити або вивозити золото, валюту, твори
мистецтва. 35. Оперативне повідомлення кореспондента з місця події в пресі, по радіо, телебаченню.
37. Комплексна наука про живу природу. 38. Масові
змагання з різних видів спорту.
Вертикально:
1. Сумчаста тварина, поширена в Австралії. 2. Мис,
найпівденніший пункт Південної Америки. 3. Священна ріка індусів. 4. Табличка з написом, іноді з малюнком, де зазначено рід діяльності або назву установи.
5. Трансляція по радіо, телебаченню. 6. У давньогрецькій
міфології богиня полювання, опікунка тварин. 7. Один
із мушкетерів А. Дюма. 9. Ваза з двома ручками, завуженим дном, високим і вузьким горлом, поширена в давніх
греків і римлян. 10. Спеціальна дерев’яна скринька для
утримування бджіл. 14. Вузька смуга води, яка сполучає два моря, два океани або море з океаном. 15. Дочка царя. 17. Муза, опікунка ліричної поезії. 18. Корона
Папи Римського. 20. Назва передостанньої букви латинського алфавіту. 21. Назва легендарного чудовиська, яке
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живе в одному з озер Шотландії. 24. Людина, яка лікує
нетрадиційними засобами, чаклує. 25. Думка, судження, що розходиться з усталеними поглядами, начебто
суперечить здоровому глуздові, хоча насправді може
й не бути хибною. 26. Морський розбійник. 28. Штат у
США. 29. Держава в Азії. 32. Частий відвідувач театру.
33. Великий круглий хліб із прикрасами, який печуть на
весілля. 36. Злакова рослина, зерно якої використовують
для випікання хліба. 37. Бій двох спортсменів на рингу.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
22 грудня — День енергетика.

Пам’ятні дати
21.12.1556 — народився митрополит Петро Могила, український громадський та
церковний діяч, письменник, фундатор
Київської колегії.
22.12.1833 — народилася Марія Вілінська-Маркович (псевдонім Марко Вовчок), українська письменниця.
24.12.1653 — перемога військ гетьмана
Богдана Хмельницького під Жванцем.
24.12.1818 — народився Джеймс Прескотт Джоуль, англійський фізик.
24.12.1920 — народився Святослав Караванський, учений, перекладач та

правозахисник, автор „Практичного
словника синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав Чорновіл, український журналіст, політик,
один із засновників Народного руху.
24.12.1963 — помер Михайло Паращук,
український скульптор, співавтор
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
25.12.1742 — шведський природознавець Андерс Цельсій запропонував
стоградусну шкалу вимірювання температури.
25.12.1848 — у Львівському університеті
відкрито кафедру української мови.
25.12.1895 — народився Григорій
Верьовка, український композитор і
хоровий дириґент.

25.12.1925 — народився Олесь Бердник,
український письменник.
25.12.1926 — помер Олександр Барвiнський, український громадський діяч,
історик та мемуарист.
26.12.1898 — народився Євген Плужник,
український поет.
27.12.1633 — помер Мелетiй Смотрицький, український письменник-полемiст, учений, церковний i освітній діяч, автор підручника церковнослов’янської мови.
27.12.1822 — народився Луї Пастер,
французький мікробіолог і хімік, який
розробив метод профілактичної вакцинації проти сибірки, сказу і запропонував метод стерилізації.
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IN MEMORIAM

Світлої пам’яті професора
Богдана Андрійовича
Мандзія
На 85-му році життя раптово помер Богдан
Андрійович Мандзій — відомий український
науковець-радіотехнік, доктор технічних наук,
професор кафедри теоретичної радіотехніки та
радіовимірювань Національного університету
„Львівська політехніка“, почесний доктор Харківського національного університету та Львівської політехніки.
Це була навдивовиж правдива та світла Людина, Учений і Педагог найвищого ґатунку, котрий
уособлював істинно лицарське служіння науці.
Він був справжнім патріотом України та рідної
альма-матер — Львівської політехніки, котрій
вірно та невтомно служив упродовж понад 65
років свого багатогранного і насиченого життя.
Професор Мандзій сповідував один-єдиний
культ — культ Науки, любові до неї, виховував
у студентів і викладачів повагу до своєї професії
— радіотехніки.
Виходець із віддаленого села на Тернопільщині, він у важкі повоєнні роки пов’язав життя зі
Львівською політехнікою. Саме тоді тут створювався легендарний радіотехнічний факультет, до
якого юнак вступив і закінчив із відзнакою. Пройшов усі щаблі наукового становлення: був асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри
теоретичної радіотехніки та радіовимірювання,
десять років працював деканом радіотехнічного
факультету, згодом — завідувачем кафедри та
директором Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.
Він автор понад 300 наукових статей, багатьох
монографій, підручників та навчальних посіб-

ників, виховав не одне покоління науковців-радіотехніків. Саме Богданові
Андрійовичу належить величезна заслуга в тому, що
радіотехнічний факультет став одним із провідних у Львівській політехніці, знаним й авторитетним в Україні та за рубежем науково-освітнім
підрозділом.
Богдан Андрійович був інтелігентом у всьому
— в житті, роботі, стосунках з усіма. Був чуйним
сім’янином, елегантним із жінками, довірливим
і порядним із колегами.
Своїм науковим хистом та багатющим професійним і життєвим досвідом він міг би ще багато
зробити для своєї Батьківщини, рідного університету, своїх друзів і приятелів, та не судилося…
Єдине, що залишається нам, — це світла пам’ять
про нього та його справи. І цей багатий духовний
спадок стане перед Господом мірилом її праведності.
Прощаючись із нашим колегою у цей передноворічний та передріздвяний час, висловлюємо
щирі співчуття родині та близьким покійного, а
також усій академічній спільноті рідного йому
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки.
Вічна пам’ять і Царство Небесне професорові
Богдану Андрійовичу Мандзію!
Ректорат, Вчена рада і профком
працівників Національного університету
„Львівська політехніка“

Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання ІТРЕ Національного університету „Львівська політехніка“ з глибоким сумом сприйняла звістку про те, що на 85 році життя відійшов у вічність почесний професор, заслужений працівник освіти
Богдан Андрійович Мандзій.
Його внесок у становлення і розвиток наукової радіотехнічної школи та підготовки величезної когорти спеціалістів, а також висококваліфікованих наукових фахівців — неоціненний.
Професор Богдан Андрійович Мандзій упродовж багатьох років завідував
кафедрою теоретичної радіотехніки та радіовимірювання, працював деканом РТФ та першим директором ІТРЕ Національного університету „Львівська
політехніка“, головою спеціалізованої Вченої ради зі захисту докторських
та кандидатських дисертацій, був зразком справедливості та мудрості в
розв’язанні складних наукових та організаційних питань.
Вічна йому пам’ять.

Колектив Інституту телекомунікації,
радіоелектроніки та електронної
техніки Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко
сумує з приводу смерті Почесного
професора „Львівської політехніки“,
заслуженого працівника освіти України, д.т.н., професора кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання
Богдана Андрійовича Мандзія.
Висловлюємо щирі співчуття рідним
та близьким покійного.
Світла пам’ять про нього залишиться
в наших серцях.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри екологічної безпеки
та природоохоронної діяльності Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету
„Львівська політехніка“ щиро вітає з
днем народження професора, доктора технічних наук

Колектив Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету
„Львівська політехніка“
щиро вітає з днем народження директора
інституту, професора, заслуженого юриста
України

Володимира Дмитровича
ПОГРЕБЕННИКА.
Від усієї душі бажаємо міцного здоров’я, щастя, вірних і
щирих друзів. Нехай кожен день приносить Вам радість.
Літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді,
дорослими вже стали діти,
а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 70,
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Хоч як прожитих літ не шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

експрес-оголошення

Володимира Львовича
ОРТИНСЬКОГО.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

для львів’ян і гостей міста

Вважати недійсними документи:
додаток до диплома бакалавра В16 № 065626, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Базюка Івана
Володимировича;
диплом УВ № 656653, виданий Львівським політехнічним інститутом
на ім’я Артишка Олега Ярославовича;
диплом спеціаліста ВК № 37535844, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ткач Наталії Юліївни;
диплом магістра М15 № 060377, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гевак Іванни Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гринківа Віталія Степановича;
студентський квиток ВК № 11820020, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Козяра Андрія Романовича;
студентський квиток № 11324310, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Романиці Марти Володимирівни;
студентський квиток № 11828791, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Куртяка Віталія Мирославовича;
студентський квиток № 11342376, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Платовської Роксолани
Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Квінтюк Ярини Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Тошків Юлії Тарасівни.

Львівський національний академічний театр
опери та балету ім. С. Крушельницької
22 грудня — „Жізель“ (балет). 18.00.
23 грудня — Музика дзеркальної зали (концертна програма).
16.00, „Богема“ (опера). 18.00.
24 грудня — Музика дзеркальної зали. 15.00, 16.00.
26 грудня — Музичний салон дзеркальної зали. 19.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької

22 грудня — „Різдвяна ніч“. 18.00.
23 грудня — „По щучому велінню“. 11.00, 13.30, „Ханума“. 18.00.
24 грудня — „Марія Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.
26 грудня — „Труффальдіно з Бергамо“. 18.00.
27 грудня — „Ревізор“. 18.00.

Камерна сцена

24 грудня — „Мій Роден“ (прем’єра). 18.00.
27 грудня — „Смак до черешень“. 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
23 грудня — „Впольована пристрасть, або Підслухані пісні
княжого саду“ (прем’єра). 19.00.
24 грудня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
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