освітній студентський тижневик
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Як плануєте відпочивати влітку?
Коли літо починає асоціюватися
із невизначеністю, а відпочинок стає ймовірністю, а не
закономірністю, це означає, що
ви остаточно подорослішали.
Минулого літа я завантажила
себе роботою настільки, що
жодного разу навіть не проходила повз водойму. Постійна
перевтома, стреси, фізичне й
нервове виснаження не змусили довго на себе чекати, тому
цьогоріч такої помилки я не
припущуся.
Перевтома, нервування, виснаження й відсутність відпустки
можуть стати причиною виникнення хвороби, наприклад виразки. Також частим наслідком
трудоголізму є гормональний
збій, який змінює роботу всього
організму. Медики б’ють на
сполох — трудоголіки найчастіше страждають від постійних
депресій, стресів, хронічних
захворювань. Ви працюєте
понад 10 годин на добу? Вітаю
— ваш імунітет дедалі більше
знижується. У японській мові
існує термін „кароші“, який
використовують на позначення
смерті від перепрацювання,
оскільки за останній десяток
років смерть на робочому місці
стала звичним явищем, до слова, не лише в Японії.
Отож відпустка не просто потрібна, вона життєво необхідна! Так,
гроші важливі, без них важко
дати раду в сучасному світі, але
хворій людині — ще складніше.
Інша справа — відпочивати, на
жаль, також витратно й навіть
дорого, тому не кожен може
дозволити собі море чи, тим
паче, закордон. Проте варто
пам’ятати, що прогулянка парком чи пікнік у лісі однозначно
принесуть більше користі для
вашого фізичного й психічного
здоров’я, ніж сидження перед
монітором. Викроїти час для
себе й посидіти в тиші, почитати
книгу — також хороший варіант,
особливо для тих, хто працює
безпосередньо з людьми й
втомився від постійних розмов
і шуму. Варіанти відпочинку є,
можливість — також (не вірте
відмовкам) — було би бажання.

Богдан Турчин, студент четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Купуватиму путівку за кордон“
У мене нині ненормований графік — я вступаю в магістратуру, навчаюсь на військовій кафедрі, тому не
знаю. Якщо вдасться кудись поїхати — придбаю путівку в останній момент, попередніх років купував її за місяць-два. Загалом надаю перевагу відпочинку на морі — у
Болгарії, Туреччині, Чорногорії. Карпати також люблю. Користуюся послугами туроператорів — це надійніше, до того ж у розпал сезону складно
знайти житло самотужки.
Василь Мартинів, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Поїду на море“
Напевно поїду на наше море, поїздку буду організовувати самостійно. Також люблю Карпати. Можна ще
поїхати за місто — у Зимній Воді є озеро або на Задорожнє. Стосовно загальних планів на літо — хочу знайти тимчасову роботу, бажано за спеціальністю.
Вадим Жулавський, студент другого курсу Інституту
архітектури:

„Все літо працюватиму“
Особливо відпочивати не збираюся. Нині активно працюю над своїм майбутнім статусом, тому все літо працюватиму. Щодо вихідних, то біля мого дому є санаторій — там я й перебуваю найчастіше. Найбільше люблю
відпочинок на природі — просто побути наодинці зі собою.
Олена Сувала, студентка третього курсу Інституту
гуманітарних і соціальних наук:

„Відпочиватиму в Жовкві“
Наразі працюю за спеціальністю, тому поїхати кудись
відпочити немає можливості — хіба аж у грудні. Ось
такі канікули. Проте нещодавно відкрила для себе новий заклад — спа-салон „Акварель“ у Жовкві, тому досить
часто на вихідних їжджу туди. Для тих, хто працює, — це
реальний шанс відпочити. Найбільше люблю спокійний відпочинок — полежати, позасмагати, зібратися з думками, бо робота дуже напружена.
Андрій Князь, студент четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Поїду до Німеччини на заробітки“
Наразі я зайнятий вступом в магістратуру. У серпні поїду
до Німеччини — „на помідори“, буду заробляти гроші.
Найбільше люблю активний відпочинок — гори, хайкінг,
їзду на велосипеді. До турфірм не звертаюся, бо це значно
дорожче — все організовуємо з друзями власними силами.
Опитувала й міркувала Анастасія МОЗГОВА
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із головної зали

Н

а червневому засіданні Вченої ради йшлося про здобутки та плани на майбутнє. Однак на початку
— традиційне нагородження студентів, які вибороли призові місця на олімпіадах і в конкурсах,
вручення дипломів кандидатів і докторів наук, а також вчених звань доцентів і професорів. Професор
ІЕСК Антон Маліновський отримав медаль ім. Ю. Рудавського. Рада представила директора ІНЕМ
Є. Кузьміна до нагородження орденом „За заслуги“ другого ступеня, а також обрала на посади
професорів та доцентів кафедр.

Підсумки й завдання
Про деякі доповнення та зміни,
пов’язані зі вступом до університету випускників коледжів та на окремі
спеціальності, розповів відповідальний секретар приймальної комісії
Михайло Гончар. Отож, цього року
вступники на журналістику вже не
складатимуть творчого іспиту, а
кандидати до магістратури здаватимуть документи лише у паперовій формі. Нововведення очікують і
вступників із дипломом молодшого
спеціаліста. На бюджет вони зможуть претендувати лише на перший
курс скороченої програми, але за
спорідненою спеціальністю, тобто
це не стосується перехресного вступу. Претендувати на другий курс за
спорідненою спеціальністю випускник коледжу відтепер зможе лише
на платну форму.

Працювали. Як саме?
Цього разу основне питання
було присвячене роботі Вченої
ради впродовж 2017/18 навчального року. Про це прозвітував перший
проректор університету Володимир
Павлиш. Які ж здобутки ради? 10

засідань, розгляд 25-ти
планових і 23-х позапланових питань. Два
позачергові врочисті
засідання. Найкращі
професори Львівської
політехніки отримали
медаль Ю. Рудавського,
а колишній директор
НТБ О. Шишка — медаль „За видатні
заслуги перед Львівською політехнікою“. Вчена рада висунула професора ІХХТ С. Воронова кандидатом
у члени-кореспонденти НАН України, підтримала висунення науковців університету та інших наукових
установ кандидатами на здобуття
премій у галузі освіти, а також науки й техніки.
Основні питання роботи стосувалися життя й діяльності університету, зокрема формування контингенту студентів та аспірантів,
акцентування на їхній фундаментальній професійно-практичній
підготовці, використанні новітніх
інформаційних технологій у навчальному процесі. Упродовж навчального року багато йшлося про
просвітницько-виховну діяльність,
розвиток наукових досліджень,
участь у міжнародних програмах
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Нове у вступі

та ґрантах, виконання комплексної
програми підготовки докторів філософії та докторів наук, розвиток
академічного підприємництва, інформатизацію та комп’ютеризацію
навчального процесу, політику інформаційної безпеки. Вчена рада
слухала інформацію про стан і перспективи розвитку двох інститутів
— ІНЕМ та ІАПО.
Доповідач також нагадав, що засідателі акцентували увагу на питаннях організування та підвищення
ефективності наукових досліджень,
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, виконання науково-дослідних робіт, роботі спеціалізованих учених рад захисту дисертацій, затвердження тем докторських
і кандидатських, надання рекомендацій до опублікування монографій.
Закінчення на 7 с. m

нововведення

Геодезисти навчаються англійською

25

червня на кафедрі фотограмметрії та геоінформатики
Інституту геодезії відбулося вручення сертифікатів за
успішне завершення англійськомовного курсу.

У весняному семестрі 2017/2018
навчального року кафедра ФГІ запровадила викладання навчальної дисципліни „Interpretation and processing of
aerial and space images“ („Інтерпретація та опрацювання аерокосмічних зображень“) англійською мовою. Для Інституту геодезії це нове явище. Апробація пройшла успішно — студенти

виконали весь обсяг завдань, успішно
склали іспит англійською та отримали
сертифікати, які це засвідчують.
— Маємо дуже корисний досвід.
Самотужки вивчати дисципліну іноземною мовою — важко, а коли ці
особливості пояснює викладач — цікаво. У нас була українськомовна література, тому, якщо виникали труд-

нощі з предметом через нерозуміння
англійської — було легко їх усунути.
Методичні вказівки, книжки, програми, лекції, презентації — все було
забезпечено англійською. Повсякденна лексика дуже відрізняється від
професійної, тому засвоєння фахової термінології значно розширює
словниковий запас і підвищує рівень
знання мови, — розповідає четвертокурсниця Мирослава Бяла.
Закінчення на 6 с. m
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співпраця

Нові можливості для енергетиків,
хіміків, машинобудівників

Н
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априкінці червня директори трьох інститутів Львівської політехніки
— ІЕСК (Андрій Лозинський), ІХХТ (Володимир Скорохода), ІІМТ
(Олексій Ланець) — зустрілися з головою наглядової ради ТОВ
„Карпатнафтохім“ Світланою Есауленко. Захід ініціювали працівники
відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом.

Під час спілкування
учасники зустрічі говорили
про розширення співпраці
між ТОВ „Карпатнафтохім“
та Львівською політехнікою в рамках укладеного
договору щодо підготовки та працевлаштування
випускників, проходження практики й стажування
студентів.
Також ішлося про те, аби
залучати до вступу в наш
університет випускників
Калуського політехнічного
коледжу. Актуальною виявилася тема підготовки й
перепідготовки фахівців на
замовлення підприємства.
Учасники зустрічі домовилися про шляхи реалізування окреслених завдань.
Ірина МАРТИН

наукові звершення

Обмін досвідом і новими здобутками

Д

Конференція відбулася у Київському політехнічному інституті.
Її проводять що два роки. Учасники — здебільшого науковці. Вони
обговорюють проблеми й перспективи дослідження у галузі сучасної
електротехніки.
Це вже третя конференція для
Оксани Гоголюк, яка викладає студентам дисципліни, що стосуються
теоретичної електротехніки, загальної електротехніки, елементів
електроніки й мікропроцесорної
техніки, а також курс електротехніки англійською мовою для студентів з Алжиру, які вчаться в ІІМТ.
Науковиця досліджує способи покращення розрахунку динамічних

режимів електричних кіл на основі
макромоделювання, що на практиці сприяє підвищенню якості електропостачання, зменшенню витрат електроенергії, що дозволяє
запобігти виникненню аварійних
ситуацій. Незабаром захищатиме
докторську.
— Щоб потрапити на таку конференцію, треба надіслати статтю
високого рівня й пройти рецензування, — розповідає співрозмовниця. — Я підготувала доповідь
„Особливості реалізації програмного забезпечення для оптимізації
побудови математичних макромоделей“, відповідно до поставлених
вимог.

| Світлина Ірини Мартин

оцент кафедри теоретичної і загальної електротехніки
Оксана Гоголюк разом зі своїми колегами ІЕСК побувала
на XV Міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми
сучасної електротехніки“ й отримала диплом за найкращу
доповідь.

На конференції Оксана Гоголюк
почула важливі думки, якими ділилися її досвідчені колеги. Це для неї
цінний досвід, необхідний у науковій діяльності.
Ірина МАРТИН
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з роси й води!

Вчений світового значення

У

липні цього року виповнюється 90 років видатному вченому, заслуженому
діячу науки й техніки України, академіку Української нафтогазової
академії, дійсному члену Наукового товариства ім. Т. Шевченка професору
Василю Устиновичу Шевчуку.

Василь Шевчук народився 13 липня 1928 року
в с. Мізякові Калинівського району на Вінниччині.
Навчання розпочав у сільській неповно-середній
школі, згодом перейшов
до Калинівської середньої
школи, по закінченні якої
став студентом Львівської
політехніки. Закінчив її
з відзнакою, отримавши
спеціальність „Хімічна
технологія переробки нафти та газу“. Далі була аспірантура, де досліджував
хімічну переробку природного газу. Тоді ж з метою проведення дослідних
робіт із розробки нових
технологічних процесів,
зокрема процесу одержання ацетилену з природного
газу, у Бориславі створено
філію науково-дослідного
інституту органічної хімії
й технологій. Міністерство
хімічної промисловості
рекомендувало молодого
науковця на посаду заступника директора інституту
з наукової роботи. Василь
Шевчук створив там і очолив великий колектив молодих і здібних науковців
та інженерів, які плідно
працювали в галузі хімії й
технології органічних речовин.
Паралельно захистив
кандидатську, а згодом
і докторську дисертації,
йому надали вчене звання
професора. 1978 року вчений повернувся до Політехніки на посаду завідувача кафедри аналітичної
хімії. Потім очолював кафедру хімічної технології
переробки нафти та газу.
Наприкінці дев’яностих
доля закинула його до
відкритого акціонерного
товариства „Галол“. Пра-

цюючи там провідним
спеціалістом, не поривав
зв’язків із Політехнікою:
керував науково-дослідними роботами своїх учнів та
аспірантів, а вже 2000 року
повернувся на кафедру хімічної технології переробки нафти та газу, де йому
запропонували посаду
професора.
Свою наукову діяльність Василь Шевчук розпочав ще у студентські й
аспірантські роки. Тоді
він досліджував закономірності реакцій піролізу
та окиснення вуглеводнів
та їхніх галогенопохідних, і на цій основі розробляв нові технологічні
процеси. Згодом спільно
зі своїми учнями виконав
теоретичну працю в галузі
термодинаміки та кінетики
хімічних реакцій, розробив нові методи розрахунку ентропій хімічних сполук. Запропоновані методи
розрахунку ентропії активації і, відповідно, предекспоненціальних множників, утворили окремий
розділ курсу хімічної кінетики бімолекулярних
процесів. Він також фундаментально досліджував
кінетичні закономірності
й механізм високотемпературних гомогенних реакцій окиснення й піролізу
вуглеводнів.
Науковці разом з Василем Шевчуком вивчили
закономірності фізичних
явищ процесу горіння
попередньо перемішаних і нагрітих до високих
температур вуглеводнево-кисневих сумішей
— самозапалення, проскоки й закиди полум’я,
розповсюдження полум’я
в турбулентному потоці;

встановили закономірності протікання хімічних
реакцій і фізичних явищ
процесу неповного горіння вуглеводнів з киснем,
що допомогло розробити
теоретичні основи та математичну модель високотемпературних гомогенних процесів одержання ацетилену й етилену з
вуглеводневої сировини.
Під його керівництвом
розроблено новий оригінальний процес одержання ацетилену оксидаційним піролізом природного
газу. Група науковців під
його орудою сконструювала промислові реактори
піролізу, які за своєю продуктивністю були вдвічі
потужніші, ніж закордонні. Їх впровадили в п’яти
виробництвах на території колишнього СРСР.
Винаходи запатентовано
в Румунії, Англії, Німеччині.
На основі проведених
досліджень розроблено
й захищено авторськими
свідоцтвами нові методи
одержання багатотоннажних продуктів органічного
синтезу ціанистоводневої
кислоти тощо. Більшість
цих процесів теж пройшли
випробовування на дослідних установках країни.
Василь Шевчук спільно
з колективом науковців
створив ще один напрям
наукових досліджень,
внаслідок яких розроблено
технологію каталітичних
процесів переробки вуглеводневих газів (природного, супутнього нафтового,
нафтозаводських газів та
газів коксування вугілля й
сланців). Ця розробка стала основою для одержання
ненасичених і ароматич-

них вуглеводнів та високооктанових компонентів
бензинових фракцій.
Науково-дослідну роботу професор поєднував
із педагогічною, лекторською та суспільно-громадською діяльністю. Результати його наукових
досліджень апробовано на
міжнародних, всесоюзних,
республіканських конференціях та конґресах. Йому
належить понад 290 наукових і методичних праць,
72 винаходи, захищених
авторськими свідоцтвами
й патентами, зокрема патентами зарубіжних країн.
Під керівництвом професора 19 співробітників захистили кандидатські та 1
докторську дисертації.
Науковець багато часу
й сил віддавав громадській
роботі. Упродовж багатьох
років був головою правління товариства „Знання“ в
Політехніці, заступником
голови Товариства української мови, заступником голови спеціалізованої ради при університеті,
членом редколегії журналу
„Хімічна промисловість“.
Його нагороджено орденом, медалями та почесними знаками.
Нині професор — на
заслуженому відпочинку.
З нагоди ювілею зичимо
Ювілярові Божої благодаті, міцного здоров’я, многих і благих літ.
Михайло БРАТИЧАК,
завідувач кафедри
хімічної технології
переробки нафти та газу,
професор
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навчання влітку

Політехніки переймають японський досвід

В

ід 1 до 7 липня у Львівській політехніці проходив літній
розмовний табір японської мови.

Організувала захід кафедра іноземних мов Інституту гуманітарних
та соціальних наук. З цією метою до
університету запросили двох носіїв
японської — Ясунорі Фуджісакі та
Чіка Сайто, котрі є не тільки фаховими викладачами, а й делегатами
Японської фундації в Україні. Також
пан Фуджісакі та пані Сайто — працівники українсько-японського центру при НУ „КПІ“.
Ідею створити літню школу подав
сам гість з Японії. Оскільки університет та фундація тісно співпрацюють, кафедра ІМ попросила Ясунорі
Фуджісакі долучитися до процесу
викладання японської в Політехніці,
адже тут немає носія мови. Далі було
сформовано організаційний комітет,
до складу якого ввійшли завідувач
кафедри Наталія Мукан та працівники — Мирон Федоришин, Наталія
Костевич, Ольга Літінська. До організування долучився й керівник Укра-

їнсько-японського центру при НТБ
Львівської політехніки Ігор Зорій.
Учасниками школи стали три десятки охочих студентів 1–3 курсів
ІГСН. Навчання безоплатне. Щодня
політехніки мали три пари, дві з яких
провадили викладачі-японці. Завершувала навчальний день культурна
програма, зокрема політехніки мали
змогу приміряти традиційний японський одяг — юката.
— Пан Фуджісакі привіз нові для
нас підручники й провів чудовий
воркшоп для викладачів, тож наразі ми випробовуємо нову методику
викладання японської мови, — розповідає доцент кафедри ІМ Ольга
Літінська.
За її словами японські викладачі
зосереджують увагу не на власній
комунікації, а на взаємодії студентів одне з одним, тому традиційну лекцію замінює робота в парах і
групах. Важливо й те, що на відміну

від українського процесу навчання
японської мови, іноземні колеги
давно відкинули виконання вправ
без контексту, надавши перевагу
створенню комунікативної ситуації,
через яку можна застосувати вивчені
правила чи лексику.
— Колеги-японці закликали нас
поступово відмовлятися від тестової системи на користь того, щоб
студенти самостійно демонстрували власні знання та вміння. Як наслідок, вони отримують не оцінку,
а впевненість у власних силах. Це
зменшує стресове навантаження й
дозволяє почуватися вільно, — ділиться пані Літінська.
По завершенні табору-школи
всім студентам вручили сертифікати учасника.
Кафедра висловлює велику вдячність Японській фундації в Україні
за те, що надали політехнікам рідкісну можливість поспілкуватися з
носіями японської мови.
Анастасія МОЗГОВА

нововведення

Геодезисти навчаються англійською
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлина Анастасії Мозгової

Робота над впровадженням
англійськомовного викладання тривала не один рік. Залучені викладачі,
зокрема Ірина Заяць та Любов Бабій,
проходили підвищення кваліфікації

за кордоном у рамках міжнародної
співпраці інституту й кафедри та отримали відповідні сертифікати. Для
відбору студентів, які виявили бажання вивчати дисципліну англійською,
організували пробні лекції й тестування. Внаслідок було сформовано

групу з 12 осіб, розроблено робочу
програму та навчально-методичний
комплекс для віртуального навчального середовища англійською мовою.
Ініціатива викладання англійською викликала велику зацікавленість серед студентів Інституту
геодезії, тому на кафедрі ФГІ
було вирішено запровадити у
2018/2019 навчальному році
англійськомовне викладання
ще трьох дисциплін (двох —
для бакалаврів та однієї — для
магістрів). Нині вже сформовано групи студентів і розроблено програми курсів.
Також двох студенток кафедри, Мирославу Бялу та
Юлію Парійчук, нагородили
сертифікатами лауреатів міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, що організував Краківський сільськогосподарський університет.
Анастасія МОЗГОВА
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актуально

„Енергія для змін“ допоможе
стати незалежними

П
| Світлина Наталії Павлишин

ро те, як кожен може змінити світ своїм рішенням, про
важливість таких змін і про відповідальність за них говорили
4 липня у Львівській політехніці під час дискусії на тему
відновлювальної енергії та прем’єрного показу фільму „Енергія
для змін“, відомого німецького режисера Карла A. Фехнера.

У режимі онлайн до заходу доєдналися студенти й викладачі з університетів Херсона, Вінниці, Харкова та
Франкфурта-на-Одері.
Привітав учасників заходу проректор із міжнародних зв’язків Львівської
політехніки професор Олег Матвійків.
Він наголосив, що наш університет
докладає чимало зусиль, аби слідувати
за новими тенденціями технологічного прогресу, а відновлювальна енергетика — напрям, який Політехніка
підтримує різними способами.
Для Львівщини відновлювальна
енергетика є одним із пріоритетів і

сьогодні вже понад 100 млн
євро інвестовано у відновлювальні джерела енергії,
майже 240 домогосподарств Львівщини мають
власні сонячні електростанції, які акумулюють
енергію не лише для себе,
а також продають її на
ринок. Завдяки активним
і небайдужим людям, відновлювальна енергетика
стає дедалі поширенішою.
„Батько зеленого тарифу в Німеччині“ президент Energy Watch Group
Ханс-Йозеф Фель розповів як Німеччина йшла до запровадження всіх
законодавчих механізмів, які забезпечили перехід країни на відновлювальну енергію, а також наголосив на
тому, що хоче підтримати Україну в
переході на відновлювальну енергію:
— У 2000 році німецький парламент ухвалив революційні закони
для запровадження відновлювальної енергії. Велися жорсткі дискусії
про те, як подолати всі перешкоди, бо

із головної зали

Підсумки й завдання
m Закінчення. Початок на 3 с.

Також обговорили питання збереження й розвитку матеріально-технічної бази університету, готовності
до нового навчального року, стану
охорони праці й пожежної безпеки.
Що стосується обрання за конкурсом на посади професорів і завідувачів
кафедр, то більш жорсткі вимоги призвели до скорочення кількості претендентів. Загалом обрано 18 завідувачів
кафедр. А до вчених звань представлено 32 науково-педагогічних працівників (6 професорів і 26 доцентів).
Із позапланових питань, які розглянула Вчена рада, — створення

нових кафедр та реорганізація старих, відкриття докторантури та аспірантури за новими спеціальностями, організування спеціалізованих
учених рад захисту докторських та
кандидатських, ліцензування нових
спеціальностей.
Володимир Павлиш наголошує,
що ефективність роботи Вченої ради
значною мірою залежить від роботи
12-ти постійних комісій, які цьогоріч
працювали ефективно.

А що запланували?
Насамперед на часі — заходи
для підтвердження статусу націо-
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традиційні засоби — газ, нафта, уран
досить усталені на ринку, тож треба
було боротися за право використовувати джерела альтернативної енергії.
Ми зрозуміли, що 100% перехід допоможе, щоб світ став чистішим. Також
це можливість для демократизації
суспільства. Якщо Україна піде тим
шляхом, яким пішло вже 50 держав,
то отримає енергетичну й політичну
незалежність, звільниться від атомної загрози, робитиме також величезний внесок у захист кліматичної ситуації в світі, а також з’являться сотні
тисяч нових робочих місць.
Цікавим баченням популяризації
екологічного інноваторства поділився режисер фільму „Енергія для змін“
Карл A. Фехнер. Він уже чверть століття створює фільми про відповідальний спосіб життя:
— Давно спостеріг, що всі зміни,
які відбуваються у світі, відбуваються
з низів. Енергія, сила суспільства, дає
можливість вирішити всі проблеми,
які існують. Я роблю ці фільми, щоб
цю силу збільшити. Мусимо пам’ятати, що маємо три важливі цінності
— мир, справедливість і збереження
ресурсів. І всі вони сходяться до екології. Кожен із вас може ухвалити
рішення, щоб це бачення прийняти
у своє життя.
Українська співачка й громадська
діячка Руслана Лижичко, яка лобіює
цю тему, зазначила, що наша енергетична свобода має стати місією для
кожної людини, яка прагне, щоб ми
були незалежні.
Наталія ПАВЛИШИН
нального, формування контингенту студентів, які мають здібності і
мотивацію здобувати вищу освіту,
поліпшення змісту освіти, видання нових підручників і навчальних
посібників, впровадження тестових технологій оцінювання якості
знань, розвиток наукової діяльності,
кадрове поліпшення, розвиток матеріально-технічної бази, модернізація лабораторій.
Прогнозовано, що на найближчих засіданнях ітиметься про готовність матеріально-технічної бази до
нового навчального року, розв’язання питань, пов’язаних із науковою
роботою, діяльністю спеціалізованих вчених рад. Також відповідні
комісії вивчатимуть діяльність ІГДГ,
ІППТ, МІОК, а рада робитиме відповідні висновки.
Ірина МАРТИН
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підготовка фахівців

Не словом, а ділом
Н
Не секрет, що інколи
можна почути нарікання
на складність підготовки
випускників Львівської
політехніки, на те, що в
технічному університеті
важко вчитися тощо. Ігор
Валентинович, слухаючи
це, лише усміхається, бо
добре знає, що конкуренти не дрімають: дбаючи
найперше про себе, активно створюють „імідж“
того чи іншого закладу
вищої освіти, особливо
під час вступної кампанії.
— Всі вищі заклади
освіти працюють за однією програмою й неухильно дотримуються освітніх
стандартів, що постійно
оновлюються, — говорить професор. — А про
рівень підготовки наших
випускників свідчать вони
самі. Зокрема (для декого
це була друга вища освіта)
нинішній віце-прем’єр
Степан Кубів, очільник
Міністерства інфраструктури України Володимир
Омелян, банкір Іван Істомін, народний депутат,
член комітету з енергетики Верховної Ради України Лев Підлісецький та
багато інших. Більшість
наших випускників —
успішні в політиці, бізнесі, науці. А все тому, що
реально дбаємо про якість
підготовки своїх студентів. Cвого часу за участю
Львівської політехніки,
зокрема ІНЕМу, створили
освітньо-науково-виробниче об’єднання „Економосвіта“. До нього ввійшли Львівська політехніка,
Банківський інститут,
Інститут регіональних
досліджень НАН України,
інші університети України. Те, що технократичні фінансисти змінюють
фінансову політику в

| Світлина Катерини Гречин

а кафедрі фінансів ІНЕМ, якою керує професор Ігор Алєксєєв, давно
зрозуміли, що лише добре підготовлені випускники приносять славу
й визнання навчальному закладу.

банках, казначействі, фінансово-кредитних установах, депутатському корпусі теж свідчить на нашу
користь. Часто випускники кафедри — не дуже публічні люди, однак на робочих місцях ними завжди
задоволені. Чимало з них,
маючи подвійні дипломи,
працюють за кордоном,
дехто — в іноземних установах в Україні. А це теж
добрий показник якості
підготовки студентів.
— У чому секрет успіху?
— Часто думають, що
якісна підготовка фахівця
залежать від нових спеціальностей, дисциплін.
Насправді успіх не у назві
дисципліни чи спеціальності, а в їх наповненні.
Фінансова сфера змушує
рухатися вперед, вносити
новий зміст у звичні дисципліни. Ми це враховуємо. Вчимо працювати в
команді, у дискусіях обстоювати свою точку зору
на будь-якому рівні.
— Чи змінюються у викладачів підходи до підготовки лекцій?
— Звичайно, вони теж
певною мірою перебудовуються. До речі, ми
спільно з іншими кафед-

рами виграли від компанії Diamond ділову гру.
Компанія дозволила нам
користуватися програмним забезпеченням під час
лабораторних робіт англійською мовою (ним опікуються доцент Андріана
Мазур і старший викладач
Оксана Дідух). Це допомагає краще засвоїти планування фінансової діяльності, сприяє потенційній
співпраці випускників з
іноземними фірмами, дає
можливість набути нового досвіду в підготовці,
розширює їхні потенційні можливості. Мінімізуємо кількість дисциплін,
об’єднуючи їх у більші за
обсягом, скорочуємо начитку: нині достатньо й
однієї лекції на два тижні. Натомість збільшуємо
кількість лабораторних
робіт, практичних занять.
Тоді викладач ближче до
студентів, спілкується з
ними, а це їм цікаво й конче потрібно.
— Якість навчання дуже
залежить від тісного тандему: викладач — студент.
— Це найкраще виходить під час підготовки
до олімпіад, написання
наукових праць. До речі,
ті, хто чогось досягнув
у житті, у навчанні були
якщо не відмінниками, то
активістами в науково-дослідницькій роботі, опановували фах не лише на
студентській лаві, а й ставали призерами всеукраїнських олімпіад з окремих
дисциплін і спеціальностей, у конкурсах студентських наукових праць. Як
показує практика нашої
кафедри, магістерська
підготовка вчить самостійно організовувати
навчання, готувати вис-

тупи, презентації. Це те,
що також є новим у нашому навчальному процесі й
сприяє підвищенню якості
підготовки. Переконався,
що студенти іноді готують
свої виступи значно глибше, ніж люди з науковими
ступенями. Звичайно, всіх
не можна підтягнути до
високого рівня, але якщо
хоча б 15–20 відсотків уже
на студентській лаві показують результати висококваліфікованих фахівців, то це, окрім їхньої талановитості, є й заслугою
викладачів усіх кафедр,
причетних до підготовки
спеціалістів.
— Що робите із невмотивованими студентами?
— Переконуємо, звичайно, у потрібності
знань. Однак не завжди
нам це вдається. На жаль,
цього року ми вперше
зіштовхнулися із падінням вмотивованості в
бакалаврів. Вони чомусь
впевнені, що отримали
достатньо знань і їм не
варто продовжувати навчання в магістратурі. Звичайно, інколи тут важливу
роль відіграють фінанси,
та на ринку праці перевагу
мають все-таки магістри.
До того ж, старше покоління відходить, молодше
— піднімається кар’єрними щаблями. Отут уже освітнього рівня бакалавра
замало, потрібен диплом
магістра, адже сьогодні
знань бакалавра вистачає
на п’ять років. Крім цього, неможливо всіх випускників підготувати до
успішної кар’єри, бо не всі
ставлять перед собою амбітні цілі. А оскільки всім
студентам даємо однакові
знання, то про своє майбутнє кожен має думати
ще під час навчання, бо
згаяний час уже не повернеш.
Катерина ГРЕЧИН
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перспективи

Дуальна освіта — крок до
європейського рівня якості

О

| Світлина Наталії Павлишин

дним із пріоритетних завдань для Львівської політехніки є вихід
на європейський рівень в освіті. Уже понад рік триває співпраця
Німецько-українського освітнього центру Львівської політехніки і
Торгово-промислової палати Ерфурта (Тюрингія, Німеччина) щодо
запровадження в нашому університеті дуальної освіти.

Нещодавно відбулася знакова зустріч керівника департаменту освіти
та підвищення кваліфікації Торгово-промислової палати м. Ерфурта
Томаша Фальбуша з провідними роботодавцями Львівщини та науковцями Львівської політехніки, під час
якої присутні мали нагоду ознайомитися з особливостями співпраці
між навчальними закладами та бізнесом щодо стажування та працевлаштування студентів і випускників
німецьких коледжів і університетів.
— Для нас ця зустріч надзвичайно
важлива, бо обговорюючи з потенційними роботодавцями ймовірне
стажування наших студентів на базі
їхніх підприємств із можливістю виплат стипендій, ми підняли чимало
складних питань й виявили проблеми,
які маємо розв’язувати. З наступного
навчального року плануємо винести
на розгляд Вченої ради університету
пропозицію експериментального запровадження дуальної освіти в нашому університеті. Для цього вже маємо
деякі напрацювання, зокрема кілька
тристоронніх угод — між університетом, підприємством і фізичною
особою (як приклад, робота ІЕСК) та
угоди про співпрацю в цьому напрямі з підприємствами, — підкреслив
проректор Політехніки Роман Корж.
Серед питань, які визріли в межах зустрічі з роботодавцями йш-

лося про те, що
студенти далеко
не завжди хочуть
іти працювати на
те підприємство,
де проходили
практику, часто
недобросовісно
ставляться до
практикування,
мотивуючи це
тим, що за два
тижні не можуть
пройти якісно
стажування. Тож
на засіданні Вченої ради потрібно
піднімати питання про збільшення
термінів практики та форму угоди,
бо зараз студенти фактично не несуть жодної відповідальності. Тобто юридично узаконять співпрацю з
роботодавцями.
— Перебуваючи в складі делегації Львівської політехніки з робочим
візитом у Тюрингії, мали нагоду ознайомитися з тим, як у їхніх ЗВО діє
дуальна освіта. Були приємно вражені потужною комунікацією між
вишами й підприємствами. Добрим
прикладом такої тісної співпраці є
те, що представники підприємства
приймають іспити в того студента, який стажується в них. Тож підприємство зацікавлене брати таких
студентів на роботу, — додав Роман
Орестович.
Думками про те, які перспективи співпраці та про можливості, які
відкриває дуальна освіта поділився
генеральний директор Торгово-промислової палати Ерфурта професор
Ґерард Ґрусер:
— Які бачите головні перспективи
співпраці зі Львівською політехнікою
та в яких напрямах?
— Кваліфіковані працівники є основою для економічного розвитку в
Україні, Німеччині та, звісно ж, у
Європі. Львівська політехніка навчає
на дуже високому рівні. Перевага ж

високої освіти в Німеччині полягає в
її тісному зв’язку з економікою. Поєднання цих двох унікальних характеристик стало мотивацією до початку співпраці Львівської політехніки з
Торгово-промисловою палатою.
Спільно ми можемо готувати та
навчати затребуваних спеціалістів
для підприємств та вже сьогодні
забезпечувати європейські освітні
стандарти.
— Що, на Вашу думку, варто зробити, щоб дуальна освіта в нашому виші
мала шанси втілитися в життя?
— Перевага німецької освітньої
системи полягає в активній співпраці з підприємствами. Якщо українські фірми надаватимуть місця для
практики під час і після навчання, це
уможливить наближення до німецьких освітніх стандартів. Порівняння
навчальних планів показало, що Політехніка вже надає в коледжах майже всі необхідні знання. Існує лише
дефіцит практичної складової, тож
тут якраз потрібне зацікавлення підприємств. Підприємство мусить внести свою лепту в процес дуального
навчання та таким чином докластись
до практично орієнтованої освіти.
— Як вважаєте, чого бракує для
якісної співпраці між університетами,
коледжами та підприємствами?
— У Німеччині 2/3 навчального
часу проходить на робочому місці.
Підприємства приймають освітнє
замовлення з чітко прописаними темами. Тож ми мусимо не лише знайти робочі місця, а ще й впровадити
разом із підприємствами навчальні
плани. Для деяких спеціальностей
навчальний план ще тільки гадаємо
розробити.
— Які бачите орієнтири для співпраці освіта+бізнес?
— Найважливіший орієнтир — це
потреба фахових кадрів. Німеччина
є лідером серед країн із найнижчим
рівнем безробіття, тому що ми організовуємо освітній процес відповідно до потреб. Об’єднання навчальних
закладів та підприємств створить необхідний фундамент для довготривалої співпраці, спрямованої на підготовку фахівців у Львові та Європі.
Наталія ПАВЛИШИН
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творчий науковець

Найбільший здобуток — можливість
творити
П
риводом до розмови із заслуженим художником України,
доцентом кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ Яриною
Юрик стало відкриття її персональної виставки „Інспірації добра“
у Львівській національній галереї мистецтва ім. Б. Возницького.
Це приклад того, як можна вміло поєднати творчість, викладання
та науку.

Світлі почут тя
й краса світу —
через
мистецтво

| Світлини Ірини Мартин

Роботи зі серії
„Моя Україно“ й
„Творення“, представлені на виставці, уже побували
в Національному
музеї Гранд пале в
Парижі, Меморіалі
Латинської Америки у Сан-Пауло,
на найбільшій виставці мистецтва у
світі Art expo New
York і на Тижні
мистецтва в Майямі. Втім, перша
виставка художниці відбулася у
23 роки, в Національному музеї у
Львові. А потім були перемоги на
міжнародних конкурсах малярства,
світове визнання. Ярина Юрик —
засновниця сучасного кордоцентричного світоглядного напряму
акварельного малярства в Україні.
Її картини є у приватних колекціях
багатьох країн світу.
Мисткиня розповідає, що її малярство, його тематика та техніка відображають діалектичну суть
миті: народження – горіння – проявлення та затухання... — і відродження через увічнення та подолання небуття. Намагається через
свої роботи допомогти глядачам
розширити усвідомлення того, що
людське життя прекрасне й дуже
коротке, де кожну мить необхідно
проживати так, ніби вона остання,
пам’ятаючи, що всі ми — теперішні,
минулі й прийдешні — у цьому світі
перебуваємо лише мить.
Коли дивишся на її роботи, спостерігаєш перевагу теплої й яскравої гами. Утім, художниця зауважує,
що в її палітрі присутні всі кольори,

питання лише різного співвідношення
та площини твору.
Найбільшим своїм здобутком вважає
можливість творити
й через своє мистецтво пропагувати
світлі та добрі почуття, красу світу.

Вчу студентів
креативно
мислити
— Отож, спершу
Ви відбулися як художниця. Згадайте, коли
це покликання у Вас

прокинулося.
— Скільки себе пам’ятаю, я завжди щось створювала. Акварель, гуаш,
темпера й пастелі змалку були моїми
улюбленими матеріалами. У 9 років я
дізналася про дитячу художню школу ім. О. Новаківського й переконала
тата відвести мене туди. До художньої
школи ходила п’ять разів на тиждень.
Там мені дуже пощастило з педагогами. Окрім щоденних студій та виконання домашнього
завдання зі шкільних дисциплін, я
багато працювала
вдома: різноманітні живописні
натюрморти з квітами, краєвиди,
зарисовки фігур
людей, а також
портрети… Краса
квітів найперше
надихала мене.
— Для дальшого
навчання обрали коледж ім. І. Труша.
— Я належала
до найсильніших

учнів художньої школи й на четвертому році навчання потрапила в спеціальний експериментальний клас,
який тоді створили для підготовки
до вступу в коледж. Тоді всі вступали
до коледжу на образотворче мистецтво й, незалежно від обраної спеціальності, насамперед здобували
фах художника. Власне опануванню
художніх дисциплін там приділяли
особливу увагу. На щастя, моїми
педагогами з малярства були відомі
художники. По закінченні коледжу
я працювала дизайнером і художником. Мене запрошували на всеукраїнські фестивалі, я була членом
журі, куратором виставок, а також
реалізовувала проекти у дизайні інтер’єру.
— І чому раптом вирішили податися до Політехніки на архітектуру?
— Для мене архітектура завжди
була особливим видом мистецтва.
Пригадую, коли я мала 5 років, батьки вперше повели мене до Львівської
опери, де в антракті я звернула увагу на видання Р. Миха і Т. Трегубової
„Львів. Архітектурно-історичний
нарис“. Тоді мені купили цю книжку, і я її прочитала ще у початковій
школі.
Тепер я мала бажання поглибити
своє пізнання від дизайну інтер’єру
й до охорони та збереження історичного довкілля. Знала про унікальність цього університету, власне львівської архітектурної школи.
Проте й усвідомлювала, що в період навчання не
матиму можливості активно творити.
— Якою Ви були
студенткою?
— Натхненною, цілеспрямованою, наполегливою. І коледж, і
університет я закінчила з відзнакою. Левову частку вільного часу
приділяла самостійній роботі за
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коротко
як майбутні дизайнери знайшли свою нішу
на ринку праці та були
готові до розв’язання
професійних завдань у
дизайні інтер’єру, а також міському історичному довкіллі.

спеціальними навчальними дисциплінами, а також тими, що, здавалось
би, опосередковано стосувалися мого
фаху, але сьогодні вони особливо актуальні для мене. Також я була громадсько-активною, вільний час приділяла волонтерській діяльності.
— А чому пішли в науку?
— Наука й мистецтво для мене
завжди були основними способами
пізнання світу. Під час захисту магістерської роботи, обсяг виконання
якої в практичній проектній частині
я вдвічі перевищила,
отримала рекомендацію
ДЕКу на продовження
навчання в аспірантурі.
І скористалася цим.
— Що викладаєте
студентам? Що намагаєтеся їм закласти?
— До докторантури викладала живопис,
рисунок, скульптуру,
архітектурну композицію. Читала лекції й
мала практичні заняття
з фотографіки, дизайну
міського середовища, а
також власний спеціально розроблений курс „Технології та матеріали в
дизайні сучасного інтер’єру“. Багато
часу приділяла методичним напрацюванням. Тепер маю значно менше
годин, бо викладаю у вільний від докторантури час. Кожен предмет має
свою особливість. Наприклад, у малярстві важливе насамперед відчуття кольору, розвитку власного стилю „письма“, композиції тощо. На
цьому наголошую студентам. Якщо
ж узагальнити, то насамперед вчу їх
креативно мислити й набувати всіх
необхідних компетенцій, аби вони

— Чи є речі, які Вас як
художницю надихають?
Як народжуються теми
творів?
— Мене надихає
кожна мить життя, яку
проживаю із вдячністю. Бо незалежно від
того, скільки ми проживемо, усе це
— лише мить у вічності. Намагаюся, попри складнощі життя, бачити
більше світлого й доброго в оточенні, найкращого — у людях. Мої роботи торкаються філософських тем:
життя, гармонії світу, добра, катарсису… Ще зі студентських років
постійно працюю над серіями „Моя
Україно…“, „Образи української
ідентичності…“ та „Місця пам’яті“.
Окремі роботи також відображають
і коло мого наукового зацікавлення:
ідентичності й пам’яті, збережен-

ня історико-культурної спадщини
тощо. Багато з них зафіксували, на
жаль, знищені безцінні архітектурні
об’єкти.
Зазвичай мною „рухає“ натхнення
й осяяння, передчуття того, що відбувається до і під час написання кожного твору, а також величезна любов.
— Хто у Вас переважає: викладач
чи художник?
— Я думаю, що вони доповнюють
один одного.
Розмовляла
Ірина МАРТИН

МОН запропонував громадськості обговорити проект
про обрання та призначення
керівника закладу вищої
освіти. На підставі цього
документа, спираючись на
„Закон про вищу освіту“, будуть
остаточно затверджені основні
засади обрання та призначення
керівника закладу вищої освіти,
а також вдосконалено процедуру самих виборів. Пропозиції та
зауваження слід надсилати до
18 липня на адресу: pyzhova@
mon.gov.ua
Уряд Молдови виділив стипендії на навчання українців у
молдовських університетах
на найближчий навчальний
рік. Отож, 22 особи зможуть отримати стипендії на навчання
на бакалавраті, у магістратурі,
аспірантурі на спеціальностях
технічного, гуманітарного,
економічного спрямування у
державних університетах усієї
країни.
Уряд створив Національний
фонд досліджень, який від
2019 року видаватиме ґранти
на наукові дослідження й
розробки. Це одна зі стрижневих рекомендацій ЄС. На думку
очільниці МОН, ідеться про
створення дієвого механізму
конкурсного фінансування
науки, що повинно сягати 40%
загального обсягу бюджетного
фінансування науки. Національний фонд досліджень
— перша в Україні інституція
подібного формату, яка зможе
надавати ґранти на дослідження й розробки на умовах відкритих конкурсів і незалежно
від відомчих ознак.
Кабінет Міністрів затвердив
новий порядок утворення,
реорганізації та ліквідації
державних наукових установ.
Дія порядку поширюється на всі
наукові установи, зокрема подвійного підпорядкування, які
повністю або частково фінансуються з держбюджету, крім
установ НАН та галузевих академій. Відтепер усі зміни треба
буде погоджувати з Кабінетом
Міністрів, зробивши відповідне
подання й обґрунтувавши своє
рішення.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Професор Роман Голяка працює заради
миру й здоров’я людей

П

| Світлина Катерини Гречин

рофесор кафедри електронних засобів інформаційнокомп’ютерних технологій ІТРЕ Роман Голяка тривалий час брав
участь у численних міжнародних наукових проектах із розроблень
сенсорної та діагностичної електроніки для організацій і
підприємств Канади, Японії, Франції, Великобританії, Німеччини.
Нині свій багатий досвід передає студентам.

— Роман Любомирович — це
клондайк знань і професіонал своєї
справи, — вважає заступник декана
базової вищої освіти, доцент кафедри телекомунікацій Роман Колодій.
— Його світовий досвід створення
пристроїв електроніки колосальний.
Співпрацюючи з компаніями різних
країн, він формулює нові підходи до
розв’язання актуальних задач у різних
галузях науки й техніки. Розробив десятки приладів для діагностування
реакторів термоядерного синтезу,
космічної техніки, картографування
полів, віртуальної реальності, біомедицини. Написав багато книжок,
які видано в Україні і за кордоном.
На жаль, більшість його розроблень
не ввійшли до цих книжок, бо дані,
отримані на замовлення компаній, є
комерційною таємницею. Має понад
300 публікацій, 9 монографій.
На робочому столі професора
— стоси наборів різних приладів,
модулів та сенсорів, які щоразу купує за кордоном, як тільки випадає
така можливість. Ці стоси помітно
меншають, коли спільно з ним над
новими стартапами „чаклують“ студенти: не всі прилади „хочуть“ одразу слухатися студентських експериментів, то ж „виживають“ не всі. Він

навчає майбутніх фахівців не лише
сучасної електроніки, а й як ці знання перетворити у власні проекти, у
бізнес. До речі, у закордонних ЗВО
це — основа навчального процесу.
Серед іншого, передає свої вміння
зі створення пристроїв віртуальної
реальності, мультифункціональних
сенсорів температури, магнітного
поля, оптичної та імпедансної спектроскопії, біохімічного аналізу тощо.
Через стартапи намагається залучити
талановиту молодь до цікавих і потрібних проектів.
— У сучасному постіндустріальному суспільстві на заводах працюватиме дедалі менше людей, тож нам
потрібно формувати нові напрямки
діяльності із креативними професіями, стартапами, — міркує Роман
Любомирович. — Дуже добре, що є
в Політехніці гарний майданчик для
розвитку стартапів — Tech StartUp
School. В Інституті телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки ми створили стартап-майданчик
RIOT Радіоелетроніка інтернету речей. Наш напрям — радіоелектроніка
інформаційних технологій, зокрема
модулі інтернету речей, пристрої
людино-машинного інтерфейсу та
медичної електроніки. Родзинкою
цього напрямку є унікальні рішення
сенсорів, аналогового фронтенду
та програмованого радіо — основи
взаємодії комп’ютерів із зовнішнім
(фізичним) світом. Десятки студентів беруть участь у різних проектах
уже з першого курсу. Зокрема ми
розробили серію апаратно-програмних комплексів RETwix, з допомогою
яких старі персональні комп’ютери
можна модернізувати для провадження експериментальних досліджень в електроніці, фізиці, біології, хімії, екології тощо. Пригадую,
як ще 2003 року розпочав роботу над
проектом із розроблення костюму
віртуальної реальності. Тоді це були

лише початки, ще не було відповідних технологій… і не було „Аватару“.
Але ми дали собі раду: заокеанський
замовник був задоволений. А саме
нині з нашої „печі“ виходить унікальний пристрій для малоінвазивної торакальної хірургії ракових пухлин. Цей прилад одночасно дозволяє
провадити гіпертермію пухлин та in
situ-діагностику методом скануючої
мікрокалориметрії. Прилад розробляємо на замовлення і це є основою
нашої діяльності, адже не працюємо
„на поличку“ чи на далеку перспективу. Конкретний замовник із цікавим
завданням — ось що є основним критерієм вибору наших проектів.
Роман Голяка вважає, що майбутнім стрижнем IT-галузі будуть
не лише технології програмної інженерії, але й апаратно-програмні
засоби радіоелектроніки, зокрема в
концепції інтернету речей. Один із
його останніх концептів у цій галузі
— інтелектуальний вимірювач форм
для „електронного кравця“. Це означає, що професійному закрійнику чи
звичайному покупцеві одягу вже не
потрібно робити примірки, це зробить синергія сучасної електроніки
та хмарних технологій.
Має патенти на винаходи у Великій Британії та Франції. Вони закріплюють його авторство в методиках
та пристроях магнітної діагностики
реакторів термоядерного синтезу
— великої енергетики майбутнього.
За плечима — численні проекти для
технологічної корпорації XSENSOR
(Канада) за напрямком „Електронні
пристрої інтернету речей та сучасної медицини“, піврічне стажування
в цій компанії. Упродовж двох років
був радником від України наукового комітету „Наука заради миру“ в
штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. За
сумісництвом — професор Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького.
Його колишні студенти працюють по
всьому світу, роблять цікаві проекти,
часто спілкуються зі своїм наставником. Люблять свого викладача й нинішні студенти, які допізна засиджуються з ним, творячи свої проекти.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 21—22 [3021—3022]
12 липня — 30 серпня 2018

СУСПІЛЬСТВО

13

вшанування героїв

Не маємо права забути!

30

червня і 1 липня у Львові відбулися дві особливо знакові
події: на ротацію повернулися військовослужбовці 80-ї
окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ зі зони операції
Об’єднаних сил і відбувся ІІ Міжнародний музичний маратон
W-life, присвячений пам’яті Василя Сліпака.

Майже тисяча десантників пройшли урочистою ходою від місця постійної дислокації бригади за маршрутом: вул. Стрийська — вул. Героїв
Майдану — вул. Сахарова — вул. Коперника — пр. Свободи. Хода розпочалася після покладання квітів до
пам’ятного знаку полеглим воїнам та
вшанування їх хвилиною мовчання.
Військові несли портрети 105 побратимів, які загинули на Донбасі від початку війни.
Уздовж дороги воїнів вітали з квітами й прапорами рідні, волонтери,
які допомагали бригаді на сході та
небайдужі львів’яни. До зустрічі військових приєдналися представники
влади міста й області, а також лідер
гурту „Океан Ельзи“ Святослав Вакарчук.
Хоча поміж тими, хто був переповнений щастям і радістю від того,
що повернулися ті, хто обстоює наш
мир і спокій, були й такі, кого обурювали перекриті вулиці й необхідність
чекати, доки пройде колона військовослужбовців. Та й, зрештою, тих, хто
зустрічав воїнів було не надто бага-

то. Ці заходи стали своєрідним лакмусом для суспільства, бо показали,
як ми заглибилися у власні інтереси,
проблеми, забувши, що в нашій країні за кількасот кілометрів від міста,
де життя давно перетворилося в безперервний карнавал, воюють, за спокій кожного, за право жити — ціною
власного спокою й власного життя.
***
Упродовж трьох днів 29–30 червня та 1 липня в Україні вшановували
пам’ять героя, знаного оперного співака світової слави Василя Сліпака
(позивний Міф), який два роки тому
(29 червня 2016 року) загинув у бою
на сході України.
ІІ Міжнародний музичний маратон W-life, присвячений пам’яті Василя Сліпака, розпочався у Києві в консерваторії, яка нині вже носить його
ім’я. А продовжився дводенними заходами у Львівській філармонії. Гасло
маратону — „Від друзів — другові!“.
Щоб віддати шану своєму другові
та колезі, на одній сцені зібралися відомі оперні співаки — Перін Медоф
(сопрано, Франція), Гоша Ковалін-

ська (мецо-сопрано), Гійом Дюссо
(бас, Франція), Пабло Вегуліа (тенор,
США), а також Львівська державна
академічна чоловіча хорова капела „Дударик“, Камерний хор Gloria,
Академічний симфонічний оркестр
Львівської філармонії.
На сцені Львівської філармонії
звучала Petite Messe Solennele —
Jacomo Rossini та OPERA GALA, під
орудою знаменитого диригента із
Франції — Ніколаса Крауза. На сцені
звучали вибрані арії з опер та оркестрової музики чеського композитора
Антоніна Дворжака й фінського композитора Яна Сібеліуса.
— Василь дуже хотів, щоб держава
змінювалася. І головний меседж, щоб
кожна людина в цій країні зрозуміла:
якщо не починати зі себе, а сподіватися на когось, то нічого не буде. Тобто
ми всі повинні змінюватися, кожен із
нас, у своїй родині, зі своїми близькими, друзями, на роботі. Тоді все буде
добре, — наголосив у Києві брат Василя Сліпака — Орест Сліпак.
Голова Львівської ОДА Олег Синютка на початку вечора у Львові зазначив, що кожен українець повинен
усвідомлювати, що його обов’язок,
— пам’ятати героїв, які загинули за
Україну.
— Нація, яка має таких героїв як
Василь Сліпак, ніколи не буде поборена. Це нація сильних, справжніх,
мужніх людей. Він хотів привернути
світ до України і йому це вдалося! Це
людина незрівнянного таланту, —
підкреслив керівник Львівщини.
На вечорі пам’яті були присутні
рідні — батьки та брат Василя Сліпака, його друзі, колеги та шанувальники, а також ті, хто усвідомлює, що
пам’ять — це єдине, чим можемо зараз
подякувати за найбільшу жертву, яку
він склав у боротьбі за мир в Україні.
Завершився другий день маратону
улюбленою українською народною
піснею Василя Сліпака „Ніч яка місячна“, яку спільно виконали й співаки, й
музиканти, й глядачі.
Наталія ПАВЛИШИН
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не вбий!

У Львові вшанували загиблих професорів

П

ам’ятати й намагатися не допустити повторення злочину — це те, що
ми можемо. Щороку на Вулецькі пагорби сходиться наукова еліта з
різних львівських вишів та гості з Польщі, щоб вшанувати пам’ять учених і
громадських діячів, яких стратила окупаційна нацистська влада на початку
липня 1941 року.
конфесій та львів’яни.
Присутні були також гості
із Вроцлава на чолі з Генеральним консулом у Львові
Рафалом Вольським, низка
польських учених: ректор
Вроцлавського медичного
університету Марек Зієтек, проректор Природничого університету Анна
Челновська-Сойта, голова
департаменту фізичної
освіти Академії фізичного

| Світлина Наталії Павлишин

Третього липня відбулося вшанування львівських учених. Вклонитися
їхній пам’яті, помолитися
прибули представники
влади Львова й Львівщини — голова ЛОДА Олег
Синютка, заступник мера
з питань розвитку Андрій
Москаленко, керівники
львівських і польських
вишів, академічна спільнота, духовенство різних

виховання Тереза Славінська-Очла, проректори
Вроцлавського університету Івона Бартошевич та
Ян Бурдукієвич, проректори Опольської політехніки
Кристина Мацек-Камінська та Маріан Луканічин,
проректор Картоноської
державної вищої школи
Тадеуш Девандовський,
ректор Економічного університету Анджей Калета, ректор Академії
образотворчого
мистецтва Піотр
Кієлан, декан Академії народного
війська Віталіс Пелловський, професор Польської Академії наук Анджей
Зєланєвич, канцлер Люблінської
політехніки Вєслав
Сікора, віце-ректор Познаньської
політехніки Теофіл
Єсіновський.

На вшануванні були
присутні проректори та
директори інститутів
Львівської політехніки, а
також усіх університетів
нашого міста.
Приїхали до Львова
й співініціатори спорудження цього пам’ятника — представники Вроцлавської політехніки
на чолі з проректором
Анджеєм Кухарським.
Був у складі делегації
й доктор honoris сausa
Львівської політехніки
професор Тадеуш Вєнцковський.
Як наголосили на вшануванні, пам’ятний знак
„Не убий!“ — це знак примирення й порозуміння,
який символізує очищення від негативних нашарувань і фальсифікацій
історії в минулому.
Завершилася поминальна церемонія спільним молебнем, який
разом відслужили священики Української греко-католицької та Римо-католицької церков.
Наталія ПАВЛИШИН

мистецький проект

Звичайні речі очима художників

У

Галереї сценографії (Городоцька, 36) українські та закордонні
художники, учасники проекту Caten, представили свої роботи,
які вони виконали на тижневому пленері в Славську.

Виставка Transfiguration —
це роботи 21 художника з України,
Японії, Туреччини, США, Швейцарії
та Франції. Митці прибули до Славська, де облаштували резиденцію
CatenArt, щоб упродовж
п’яти днів творити в атмосфері Карпатських гір
та бойківської музики.
Дехто з них побував в
Україні вперше.
Художники через різноманіття зображальних
засобів досліджували

тему „Преображення чудесного моменту“ — коли звичайні речі (дерева,
дощ, сонце, хмари) бачиш наскрізь, і
вони раптово стають прозорими для
духовного світла. Серед митців був
американець Нік Майоні,
який на виставці представив не лише свої малюнки,
а й поезію.
— На цій виставці ми
бачимо спогад про 270 сходинок, по яких художники
щодня піднімалися до резиденції CatenArt, ніби тя-

жіючи від земного до небесного.
У багатьох картинах — поєднання
тілесного й духовного. Сьогодні митці
з усього світу показують своє споглядання, своє серце і діляться цим, —
каже отець Поль із Нью-Йорка, який
досліджує мистецтво з духовного
погляду та впродовж усього пленеру
перебував у Славську.
Слід зазначити, що проект Caten,
до якого постійно долучаються нові
митці, триває вже п’ять років. Попередньо художники з різних країн
мали пленери у Франції, Німеччині,
Іспанії.
Ірина МАРТИН
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рідні терени

Заради загальної справи

В

же більше півроку Соломія Риботицька очолює Львівське
регіональне Суспільно-культурне товариство „Надсяння“,
яким 29 років керував Володимир Середа. Говоримо з молодою
очільницею про плани й завдання, нові очікування.

| Світлина Катерини Гречин

— Пані Соломіє, не
страшно було брати в
руки „кермо” після Володимира Миколайовича?
— Звичайно страшно, адже ми всі вважали його незмінним
головою Товариства.
Коли пан Володимир
запропонував мені перейняти його функції,
для мене це була несподіванка, адже основа Товариства — дуже
знамениті й поважні
люди. Багато з них могли очолити його. Тож нині на мені
велика відповідальність: підтримувати імідж товариства, працювати
з тими, хто засновував, докласти
чимало зусиль для його дальшого
розвитку. Мені допомагають члени
ради Товариства, мої заступники й
особливо Володимир Середа, який
завжди підтримає мудрою порадою,
адже його енциклопедичній пам’яті
тих трагічних подій, що відбувалися на Закерзонні, можна лише позаздрити.
— Ви два роки очолювали молодіжне крило „Надсяння“…
— Належу до тих людей, які завжди мусять бути у вирі подій. Свого часу була активісткою Студентського братства. Коли прийшла на
роботу до Львівського державного
коледжу декоративного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша,
відразу поринула в профспілкову
роботу. Потім було молодіжне крило „Надсяння“. Молоді в Товаристві
небагато, тож найбільше дебатували
на історичну тематику в соціальних
мережах. При зустрічах писали писанки, відзначали свято Маланки.
— Що привело Вас до товариства?
— У „Надсяння“ потрапила завдяки історії родини батька, переселенця зі с. Ляшки (що неподалік
м. Ярослав, тепер Польща), якого
зачепила акція „Вісла“. Він один із
тих, хто повернувся до України з-під

північних кордонів
Польщі. До певного
часу не був членом
Товариства, бо мав багато інших обов’язків.
— Чи є труднощі?
— Загалом, хотілося б, щоб у нас
було більше молоді,
та з тим є проблема:
всі працюють, мають
свої клопоти, зобов’язання. Цей недолік
виправляємо з допомогою соціальних
мереж, тож бодай так не втрачаємо
контактів із молоддю. На початок
моєї каденції припала реорганізація хору (нині це вже позаду). Мені
загалом пощастило, бо в керівництві
Товариства є дуже порядні люди,
кожен із яких понад міру відповідальний за свою ділянку роботи.
Загалом працюємо за планом, за нашими проектами: щороку вшановуємо основні пам’ятні дати та наших
героїв на рідних теренах Надсяння.
Якщо випадає нагода, то й у різних
куточках Польщі. У своїй роботі
сповідую головну мету Товариства
— зберегти й передати наступним
поколінням правдиву історію про
наших земляків, про трагічні події
на колишніх українських теренах.
Прикро, що з роками, в силу різних
обставин, старше покоління відходить від активної роботи. І нам його
дуже бракує. Готуючись до 30-річчя
діяльності Товариства, плануємо
провести конференцію, випустити
книжку зі спогадами очевидців. Звичайно, не забудемо й про ветеранів
— нині сущих і тих, хто вже відійшов
у вічність.
— Знаю, берете активну участь у
житті інших товариств, у громадському житті міста.
— Звичайно, адже з „Любачівщиною“, „Лемківщиною“ та „Холмщиною“ робимо спільну справу. Разом
з просвітянами відзначили 30-річчя
відновлення товариства „Просвіта“.

Підтримуємо різні міські громадські
акції. Співпрацюємо і з департаментом інформаційної політики ЛОДА.
— Нині, на жаль, українсько-польські стосунки не найкращі…
— І ми мусимо це враховувати.
У планах на майбутнє — спільно з
ЛОДА, у рамках проекту транскордонної співпраці, налагодити конструктивну співпрацю між українцями Львова, Перемишля, Ярослава,
бо ці прикордонні міста мають діяти
разом хоча б на ниві музичної культури та образотворчого мистецтва.
Цього року, до слова, відзначаємо
100-річчя ЗУНР. Цікаво, що важкі
бої проходили не лише у Львові, а й
у Перемишлі та Ярославі. Тамтешні
українці теж боролися за незалежність і Західноукраїнську народну
республіку. Щороку вшановуємо
місце спільної трагедії (українців,
поляків, євреїв) в урочищі Саліна поблизу Добромиля, де органи НКВС у
червні 1941 року закатували й скинули в соляні шахти понад 3000 осіб.
Власне, плануючи роботу, мусимо
акцентувати свою увагу на історії,
яка об’єднує нас і поляків.
— Маєте інші цікаві плани?
— Хочеться зробити якийсь цікавий проект із залученням молоді.
Відколи очолила Товариство, намагаюся урізноманітнювати щомісячні загальні збори. Запрошую на них
цікавих людей, творчі „дорослі“ та
дитячі колективи, переглядаємо
документальні фільми про події на
теренах Надсяння. Організовуємо
тісніше спілкування між старшим і
молодшим поколіннями, вшановуємо пам’ять видатних надсянців, які
здобули славу не лише в Польщі, а й
в Україні та світі. Наприкінці червня урочисто вшанували 100-річний
ювілей нашої найстаршої членкині
Ірини Шуль. Зараз працюємо над
організацією ювілейного вечора
Стефана Турчака, відомого українського диригента, вихідця з Надсяння. Тобто робимо все, щоб діяльність
Товариства „Надсяння“ й надалі була
активна й вносила достойну лепту
в збереження історії та культури
України.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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до ювілею

Н

апередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у
Львівській політехніці пропонуємо спогади учасників студентського хору „Гомін“ про культурнопросвітницьку місію повоєнного покоління, вихованого на традиціях забороненої радянською
владою „Просвіти“.

Просвітництво в підрадянській Україні
На офіційному відкритті
Шевченка замінили…
Леніним
Щоб зірвати свято, міліція перекрила всі дороги до Шешор, з автостанції Косова у цьому напрямку не
вирушив жоден рейсовий автобус.
Мешканці райцентру та ближчих
населених пунктів добиралися гірськими стежками. А з віддалених сіл
і міст, куди інформація не дійшла,
машини, натикаючись на міліцейські пости, шукали об’їзні дороги
або подорожні залишали транспорт
і далі йшли пішки.
Врешті біля пам’ятника зібралися
тисячі людей. Серед них гості з Києва: Тарас Франко з донькою Зіновією, Тетяна Цимбал, письменники
і журналісти Юрій Назаренко, Леонід Кореневич, В’ячеслав Чорновіл;
літературознавець Федір Погребенник з Чернівців, художник Іван Остафійчук зі Львова, доцент кафедри
математики Львівської політехніки
Микола Калиняк, краєзнавець Петро Арсенич з Івано-Франківська
та інші. (До речі, Тетяна Цимбал
— учасниця забороненого в Києві вечора пам’яті Лесі Українки 31
липня 1963 року, на якому декламувала замовчувану поезію поетеси „І
ти боролась, мов Ізраїль…“, за що
її звільнили з Київської філармонії;
ініціатор спорудження пам’ятника
Лесі Українці в Ялті і, як стало відомо з книги Б. Гориня „Туга Віктора
Цимбала“, молодша сестра художника — вояка УНР).
Згодом начальник районного
відділу міліції через мегафон повідомив, що через жнива відкриття
пам’ятника переноситься на інший
день. Почалася метушня, крики і невдоволення людей, які намагалися
самі зняти полотнище з пам’ятника.
Міліціонери, переодягнені в цивільне КДБисти відтісняли людей. Наростало напруження, тому, щоб якось
вгамувати громаду, функціонери
Косівського райкому партії згодиПочаток у числі 20

лися на концерт хору „Гомін“
у приміщенні сільського клубу, але ніхто з людей туди не
пішов, бо знали, що місць там
обмаль. Приходить інструктор райкому Баланда і каже:
„Ну то добре, йдіть на зарінок, давайте концерт“. Майже миттєво запліччя сцени
вже було в килимах, портрет
Шевченка в рушниках, квіти,
косиці…
Хор під керівництвом студента консерваторії Григорія
Голика заспівав „Заповіт“,
„Вічний революціонер“, а
також „Цвітка дрібная…“
Віктора Матюка, вокальний
октет — пісню „Ой, в гаю,
при Дунаю“, інструментальний гурт під керівництвом
студента О. Герети виконав SSПід пам'ятником Т.Шевченкові
твори Василя Барвінсько- (Шешори, серпень 1965р.)
го та інших композиторів.
Концертна програма перепліталася листа київського скульптора, автора
читанням поетичних творів. Ольга погруддя Т. Шевченка Івана ГончаМедицька продекламувала „Розри- ра, який за станом здоров’я не зміг
ту могилу“ Т. Шевченка, „Ти зрікся прибути в Шешори.
мови рідної?“ Дмитра Павличка,
Глядачі засипали виконавців
Любомир Грабець — „До Основ’я- оберемками живих квітів, вигуками
ненка“ Т. Шевченка, Богдан Антків „Біс!“ та „Слава!“. Завершився кон— гуморески Степана Руданського церт піснею „І в вас, і в нас хай буде
„Варенікі“, „Гусак“. У паузах між гаразд…“. Потім підійшли з букепіснями та інструментальними тво- тами до прикритого полотнищем
рами публіка щедро аплодувала. На пам’ятника, поклали їх до підніжжя
сцену знову вийшов Богдан Антків постаменту й заспівали „Заповіт“,
і прочитав вірш Василя Симоненка „На високій дуже кручі“, „Реве та
„Де зараз ви, кати мого народу?“. стогне Дніпр широкий“.
Любомир Грабець (чи не вперше
Після концерту ми попрямували
в Україні) прочитав „Молитву“ до нашого наметового табору. ПеД. Павличка („Отче наш, Тарасе все- ред заходом сонця до нас навідались
могущий“). Море оплесків та вигуків М. Косів, М. Осадчий, В. Чорновіл.
„Слава!“
Довго обговорювали наш виступ,
Раптом на сцену вибігають двоє слухали магнітофонні записи віршів
чи троє осіб, відрекомендовуються Василя Симоненка в авторському
працівниками районного відділу виконанні, читав свої вірші й Микультури та райкому партії і вима- хайло Осадчий.
гають припинити концерт. ПочалоЗранку 9 серпня приїхав „бобик“
ся з’ясування: хто складав програму, і четверо представників хору — Оля
хто та що дозволив.
Медицька, Юрко Нагірний (обидвоє
Поки велися розмови з районним студенти медичного інституту),
начальством, на сцену вийшла киян- Богдан Антків, Любомир Грабець
ка Тетяна Цимбал, прочитала вірш поїхали до Косова в райком партії на
Т. Шевченка „Катерина“ та зачитала „розмову“. Як наслідок — заборона
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виступати на Івано-Франківщині й
вимога впродовж 24 годин покинути
територію області.
А відкриття пам’ятника в селі
Шешори з офіціозними промовами відбулося 15 серпня 1965 року
під прапорами Радянського Союзу,
Радянської України, портретами керівників ЦК КПРС та України. Були
автобуси з „представниками“ різних
сіл району, торговельні автомобілі з
напитками та наїдками. Цього разу
на сцені, прикрашеній гуцульськими килимами та рушниками, замість
портрета Т.Шевченка помістили
портрет... В.Леніна.

І почалися репресії…

SSСпіває „Гомін“ (1965 рік)

Як зауважують мемуаристи, після 8 серпня 1965 року всі партійні
чиновники відхрещувалися від того,
що знали про рейд хору „Гомін“ у
Карпати чи давали дозвіл на відкриття пам’ятника Т. Шевченку, хоч
самі дату його відкриття переносили багато разів — із 20 на 25 липня, з
25 липня на 1 серпня, з 1 на 8 серпня.
Про концертні виступи нашого
хору в Івано-Франківській області
були поінформовані в ЦК Компартії України та партійні чиновники
Львівщини. У вересні, після повернення з літніх канікул, почалися
регулярні виклики на співбесіди
до міськкомів комсомолу та партії
відповідального за літню поїздку
Любомира Грабця. Всі чиновники, зазвичай, відмежовувались від
нас. Лише одна-єдина працівниця
львівського міського відділу культури, білоруска за походженням
Шаргородська, не відмовилась від
своїх зв’язків із хором. Вона сказала:
„Я про этих ребят знаю, это очень
хорошие ребята“. Вона відстоювала „Гомін“ до останку. Щоправда,
згодом її звільнили з роботи.
У консерваторії відбулися комсомольські збори, на яких обговорювали та засуджували діяльність
„Гомону“ як „націоналістичного“
хору. Внаслідок того з комсомолу
та консерваторії виключили Любомира Грабця (того ж року за сприяння директора Коломийської школи
№1 Едуарда Лукасевича він отримав там працю, згодом закінчив
Івано-Франківський педінститут,
став заслуженим учителем).
Стояло питання про відрахування з консерваторії Григорія Голика, але його обстояла як доброго

студента та випускника останнього
курсу викладачка Долгова, ветеран
війни (1971 року він захистив дисертацію в Московському науково дослідному інституті художнього
виконання АПН СРСР ).
Іншим хористам, „винесли“ попередження та догани, зокрема,
Богдану Антківу (згодом він очолив
Київську хорову капелу ім. Ревуцького та камерний хор „Боян“, став
заслуженим артистом України, ініціатором колядування у Київській
філармонії 1970–х років), а за тим
професора Миколу Колессу звільнили з посади ректора консерваторії.

„Хлопці, тримайтеся. Ваша
Ліна Костенко“
У Львові почалися обшуки в помешканнях й арешти Михайла та
Богдана Горинів, Мирослави Зваричевської, Михайла Осадчого, Ярослави Менкуш, Івана Геля, Михайла
Косіва та Ганни Садовської, допити
тих, хто співчував дисидентам і спілкувався з ними, а вже невдовзі — закриті судові процеси.
Пригадуємо, як під Львівським
обласним судом на площі Возз’єднання (тепер Соборна) зібралося багато людей. Пані Любомирі Попадюк
вдалося кинути квіти засудженим,
коли їх виводили із приміщення суду
до машини, а Ліна Костенко на резервному виході суду з вулиці Пекарської спромоглася написати олівцем
на стіні: „Хлопці, тримайтеся. Ваша
Ліна Костенко“. В’ячеслав Чорновіл
(тоді ще свідок) подарував підсудній
Мирославі Зваричевській троянду,
яку він таємно проніс у залу суду.

Влада на той час ще не виробила
чіткого плану протидій, тож, щоб
розігнати людей, які зібралися під
судом, пустила машину до поливання вулиць навколо обласного
суду.

Похорони видатних
українців як вияв
непокори
А ще нам пригадуються похорони видатних українців, які перетворювалися на багатолюдні маніфестації непокори радянській владі. Так, коли помер репресований
композитор Василь Барвінський (9
червня 1963 року), було негласне
розпорядження не співати на його
похороні. І коли прийшли студенти консерваторії з професором
Євгеном Вахняком, хтось шепнув
йому, що не треба співати. І от ця
людина, яка здавалася інтеліґентно
боязкою, раптом зірвалася: „Як не
співати? Як можна не співати?!“ —
ухопив камертон, руки трясуться,
і загриміло „Чуєш, брате мій…“,
„Сміло, други, не теряйте духа на
страшному прю!“
А коли винесли покійного і
під’їхав катафалк, студенти не
дали поставити труну всередину, а
взяли її на плечі, хоча за сценарієм
похорону такого не передбачалося,
і раптом звідкись з’явилося з десять
пар маленьких діточок у біленькому
одязі та з біленькими віночками —
вони пішли з тими віночками попереду процесії, зійшли аж униз на
Личаківську і так через увесь Львів
несли професора Барвінського.
Закінчення на 18 с. m
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до ювілею

Просвітництво в підрадянській Україні
m Початок на 16 с.

А перед тим у консерваторії було
вилучено ноти моцартівської „Лякрімози“ („десь пропали“). Але, як не
дивно, коли прийшли на цвинтар,
то в руках у хористів виявилась маса
відфотографованих поголосників.
Тож хори відспівали „Лекрімозу“ та
інші пісні.
Подібне відбувалося й на похоронах художниці Олени Кульчицької
(померла 8 березня 1967 р.), історика
Івана Крип’якевича (помер 21 квітня 1967 р.), а похорон Володимира
Івасюка (22 травня 1979 р.) струсонув увесь Львів, всю Україну.
…Це була небачена у ті роки
процесія, непокора радянській владі. Студентам забороняли провести
улюбленого композитора в останню
путь під загрозою відрахування з інститутів. Про час і місце похорону
не повідомляли.
Коли труну, прибрану гілками калини і вишитим рушником, винесли
з помешкання та хотіли встановити
у похоронний автобус, сотні голосів
зажадали: „На рамена! Нести! На рамена!“. Студенти консерваторії взяли домовину на рамена і понесли до
Личаківського цвинтаря.
Десятки тисяч людей з усієї країни супроводжували жалобну проце-

наш календар
12 липня — Святих апостолів Петра й
Павла.
4 серпня — День Національної поліції.
23 серпня — День Державного прапора
України.
24 серпня — День незалежності України.

Пам’ятні дати
14.07.1808 — помер Артемій Ведель,
український композитор, хоровий
дириґент і співак.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар, відомий український письменник.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР
ухвалила Декларацію про державний
суверенітет України.
17.07.1849 — народилася Олена Пчілка, українська письменниця і етнограф.

сію, попереду якої йшла у національному строї Оксана Патик (донька
львівського художника Володимира
Патика), тримаючи в руках портрет
В. Івасюка у миртовому вінку. За
нею — засновник вокально-інструментального ансамблю „Смерічка“
Левко Дутковський і Назарій Яремчук з великим вінком із живих білих
квітів, Василь Зінкевич. Далі — поети-піснярі Ростислав Братунь, Роман Кудлик, Мирослав Ваньо і Юрій
Рибчинський, композитори Вадим
Ільїн та Ігор Білозір, письменник
Дмитро Герасимчук (Мареничі, надто пізно дізнавшись про похорон,
прийшли вклонитись загиблому на
цвинтар уночі).
Біля місця поховання перше відверто сміливе слово (попри заборону
влади) виголосив Ростислав Братунь,
голова Львівської обласної організації Спілки письменників і головний
редактор журналу „Жовтень“ (він,
зокрема, сказав: „Не студента медінституту і консерваторії ми ховаємо
сьогодні! І не лише автора музики до
спектаклю „Прапороносці“. Ми ховаємо композитора, гордість України,
автора „Червоної рути“, яку співає
ввесь світ!“), а за кілька днів Братунь
уже не був головою письменницької
організації. Поет Роман Кудлик підтримав побратима по перу, студенти

консерваторії заспівали „Чуєш, брате мій…“. Люди ридали — сліз не соромився ніхто...
Пригадуються і ювілейні вечори
композитора Станіслава Людкевича,
коли заборонили виконувати „Многая літа“ на його честь, та все ж таки
славень „Многая літа“ прозвучав як
на 90-річному ювілеї у залі філармонії, так і на 100-річному ювілеї
у вестибюлі філармонії при виході композитора із зали. На одному з ювілейних вечорів Станіслава
Людкевича наполегливо викликали
на „біс“ чоловічий хор, який співав
„Сміло, други…“. При цьому хор не
співав „рідну країну“, а „рідну Вкраїну“ (так як було оригінально в тексті пісні) та „Спасайте честь, свободу
свою“. Пробували вечір припинити,
але присутні в залі почали відплескувати ритм першого куплету пісні —
ніби оплески, а фактично відбивався
чіткий ритм пісні.
Таким був спротив українського
Львова, вихованого на засадах і традиціях „Просвіти“.

17.07.1871 — народився Філарет Колесса, український композитор, фольклорист, літературознавець.
18.07.1876 — помер Іван Сошенко, український художник і педагог.
18.07.1880 — народився Володимир
Винниченко, український письменник
і політичний діяч.
21.07.1907 — народилася Олена Теліга,
українська поетка, визначна діячка.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий,
український письменник, автор трилогії „Мазепа“.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр
Олесь, український поет.
24.07.2016 — помер Орест Субтельний,
український історик, автор книжки
„Історія України“.
1.08.1913 — померла Леся Українка,
українська письменниця.
21.08.1627 — вийшов друком перший
у Києві словник української мови —
„Лексикон“ Памви Беринди.

23.08.1867 — народився Осип Маковей,
український письменник, культурний
діяч.
24.08.1873 — народився Фотій Красицький, відомий український художник.
25.08.1924 — народився Павло Загребельний, український письменник.
27.08.1856 — народився Іван Франко,
український письменник, науковець і
громадський діяч.
27.08.1934 — народився Володимир
Лучук, український поет.
29.08.1868 — народилася Людмила
Старицька-Черняхівська, українська
письменниця, літературознавець.
29.08.1883 — народився Дмитро Донцов, громадсько-політичний діяч і
мислитель, ідеолог націоналізму.
29.08.1935 — помер Олекса Новаківський, відомий український художник.
29.08.1961 — помер Григорій Тютюнник, український письменник.

Йосиф ГОЛИК,
кандидат медичних наук, доцент,
Любомир ГРАБЕЦЬ,
заслужений учитель України,
Орест ІВАХІВ,
доктор технічних наук, професор
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фахова думка

Йдіть до мрії, випробовуючи
власні сили
Щ

| Світлина Наталії Павлишин

е навчаючись в університеті, чи вже стоячи на порозі випуску, чи
не кожен студент думає про те, де і як себе зреалізувати, що буде
краще, як розвиватися далі. Теоретично можна багато говорити, та ті,
хто з власного досвіду знають, як досягнути успіху, через що потрібно
пройти, можуть як ніхто порадити, як не загубитися й не розтратити
можливості.

Випускник Львівської
політехніки, львівський
ресторатор, власник
„Майстерні Карамелі“
Андрій Дзюбан нещодавно завітав до Tech
StartUp School, щоб ознайомитися, які тут пропонують можливості, та
як практик — поділитися баченням шляхів щодо
підтримки талановитих
стартаперів.
— Чому Ви вирішили
змінити вид діяльності,
професію та розпочати
власну справу?
— Це залежить від
особливостей характеру.
Далеко не кожен може
стати підприємцем. Адже
насправді обираєш невідомість (бо не можеш
передбачити, як все складеться), ризикнувши всім
— стабільною роботою,
зарплатнею, прогнозо-

ваним майбутнім. Бо мрієш почати власну справу,
творити щось своє.
Та я себе постійно
змушую виходити із
зони комфорту й рухатися до чогось нового,
прагнути чогось більшого. І це бажання мотивує
розвиватися. Започаткування власного бізнесу стало для мене таким
вирішальним кроком. В
одну мить я зрозумів, що
не хочу працювати на
когось, мені це не подобається, а хочу сам створювати якийсь продукт,
кудись рухатися, перемагати, отримувати від
цього задоволення.
— Як нащупували
ґрунт, сприятливий саме
для Вас?
— Випробовував себе
в різних галузях: робив
морозиво, був техно-

логом, працював у ресторанному бізнесі, експедитором… Тобто багато випробував. Щось
вдавалося, щось — ні.
Але цей рух із часом викристалізував розуміння, що подобається, а що
не хочу робити. І це, на
мою думку, найправильніший шлях. Бо якщо не
пробувати, то й не зможеш дізнатися, чи це
твоє. Головне — не боятися змін і слухати своє
серце. Коли відчуєш,
що саме це подобається,
туди й рухайся. Я завжди
пробую щось нове. Давно зрозумів, що мені
подобається ресторанний бізнес і створення
нових продуктів, яких
ще немає на ринку. Надаю перевагу чомусь абсолютно глобальному,
що може мати додаткову цінність і додану

вартість, щоб заробляти
тут, в Україні.
— Як думаєте, Tech
StartUp School може стати для молоді своєрідним
трампліном для вдосконалення?
— Вже тривалий час
говорять про те, що
впродовж наступних
десяти-двадцяти років
у нас зміниться вісімдесят відсотків професій.
Зрештою, вже зараз з’являється чимало нових
спеціальностей, про які
ще недавно навіть не
могли подумати. Очевидно, що університет,
який дає базові знання,
потребує інноваційних
речей, які можна зреалізувати саме в Tech
StartUp School. Треба
орієнтуватися більше
на прикладне навчання,
щоб від початку до кінця
зрозуміти, як стартап,
ідея, справа розвивається
й рухається. Ринок зараз
цього спраглий, а молодь
— готова так працювати,
головне її скерувати й
дати можливості.
— Що порадите студентам і випускникам Національного університету
„ Львівська політехніка“
на шляху до мрій?
— Мій девіз, яким
завжди керуюся: краще
спробувати й шкодувати,
аніж не спробувати й все
одно шкодувати. Тому
раджу випробовувати
власні сили в різних напрямах. Такі нетворкінги як Tech StartUp School
дають досвід спілкування, обміну думками. А
також це може допомогти знайти себе.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН
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на канікули!

НОТ „Політехнік-2“ — місце
для якісного відпочинку

У

| Світлини Наталії Павлишин

декого вже почалися літні канікули, хтось ще продовжує складати
чи перескладати свої іспити, а хтось із нетерпінням очікує відпустки.
Львівська політехніка всіляко дбає про оздоровлення та відпочинок
студентів, працівників та їхніх дітей. Вибрати є з чого — п’ять навчальнооздоровчих таборів у різних мальовничих куточках України.

НОТ „Політехнік-2“,
що в карпатському селищі
Славське, з року в рік на
літні канікули приваблює
дедалі більше охочих. Цьогоріч тут таборування відбуватиметься в шість заїздів — п’ять для дітей і один
для дорослих.
— Другий рік поспіль у
нашому навчально-оздоровчому таборі тривають
масштабні будівельно-ремонтні роботи — оновлюємо наш найбільший
корпус. Тож, як і минулого
року, цього літа відпочити в „Політехнік-2“ мають
змогу лише діти працівників Львівської політехніки

та скеровані Управлінням
освіти Львівщини. Сподіваюся, що вже наступного літа ми повернемося до
звичного режиму роботи,
коли, як і раніше, до нас на
відпочинок й оздоровлення з’їжджатиметься дітвора
з усіх областей України, —
розпочав розмову директор
НОТ „Політехнік-2“ Володимир Білодід.
Чим цей табір особливий — це підходом до роботи з дітьми та організуванням відпочинку. Тут
завжди гарантують, що
дітям, якого б вони віку не
були (йдеться про школярів), нудно не буває. Їхні
виховники — майбутні педагоги з Дрогобицького та
Уманського педагогічних
університетів — уже мають досвід роботи в цьому
таборі, оскільки практикують тут щоліта. Тож і підхід до дітей — відповідний.
Уже за кілька днів після початку таборової зміни діти
готують святковий концерт на батьківський день.
І вже тоді стає зрозуміло,
наскільки якісний рівень
роботи. Адже їх встигають

не лише згуртувати, а й навчити нових танців, пісень,
організувати флеш-моби.
Окрім різних ігор, спортивних занять, щозміни
організовують екскурсії в
музейно-історичний комплекс „Тустань“ та на водоспад, інструктажі від пожежно-рятувальних служб,
навчання з надання першої
невідкладної допомоги та
ще багато іншого. Одним
із найулюбленіших для дітей є сходження на гору, де
всім загоном палять багаття, запікають картоплю та
провадять різні конкурси.
Володимир Петрович
наголошує, що в таборі
щороку відбуваються якісь
позитивні зміни. Завдяки
розумінню та постійній
підтримці керівництва
університету, зокрема
ректора професора Юрія
Бобала та проректорів,
відпочинкова база розвивається досить стрімко,
особливо, якщо порівнювати з іншими.
Мало того, що буде цілком оновлено корпус №2,
— уже піднято верхній поверх, замінено перекриття,

здійснено перепланування
так, щоб у кожній кімнаті
був душ і туалет (а не на поверсі як раніше), планують
зробити ще й індивідуальну
котельню.
Також завершують обладнання спортивної території, де буде майданчик
для пляжного волейболу,
встелений піском, гімнастичний майданчик та
європейського рівня міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Директор
каже, що вже є домовленості з футбольними командами дитячих і юнацьких
спецшкіл „Опір“, „Карпати“, „Львів“, що вони їздитимуть на тренування до
нашого табору.
На завершальному етапі й будівництво одного з
трьох корпусів котеджного типу. Тут тривають підготовчі роботи для буріння
свердловини для води, щоб
табір мав додатковий резерв, що забезпечить безперебійне водопостачання. Окрім цього погоджено
будівництво окремої електричної підстанції.
— Головне завдання,
яке ставлю перед собою —
це створення якісних умов
для відпочинку та оздоровлення. Величезна кількість
наших перемог, нагороди
та подяки свідчать про те,
що ми все правильно робимо. Для нас важливо, щоб
Політехніка була попереду ще й у цьому напрямі,
— підкреслив Володимир
Білодід.
Наталія ПАВЛИШИН
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поради

Влітку — за кордон!
В

ідпочинок за кордоном зазвичай асоціюється зі значними
фінансовими затратами. Відмова від послуг турфірм — реальний
шанс заощадити, але страх перед самостійним організуванням
подорожі часто бере гору. Саме тому ми уклали перелік порад
і тревелхаків, які не тільки дозволять комфортно й безпечно
подорожувати, а й зекономити.

Переліт
1. Купуйте квитки на авіарейси у
вівторок — цього дня відбувається
обнулення цін. Досвідчені туристи
знають: якщо тривалий час шукати
квиток до конкретного місця і на
конкретний рейс, то з кожним днем і
з кожним оновленням сторінки ціна
зростає — така маніпуляція змушує
купувати квиток негайно через страх
ще більшого подорожчання.
2. Користуйтеся програмами
лояльності. Нині важко здивувати
LowCost перельотами від авіаліній
WizzAir та Ryanair, однак мало кому
відомо, що купівля програми лояльності дозволить економити близько
10 євро з кожного наступного користування авіалінією. А програма лояльності від Міжнародних авіаліній
України (МАУ/MAY) дозволяє накопичувати милі і витрачати їх на різноманітні бонуси: їжу, додатковий
багаж, пріоритетну посадку в літак,
квитки тощо. Милі нараховують за:
авіаперельоти, користування додатковими послугами авіакомпанії,
проживання в готелях-партнерах,
бронювання через Booking.com та
інше. Учасникам клубу забезпечено
низку переваг. Після першого перельоту зареєстровані користувачі отримують на свій рахунок 1000 привітальних миль.

Житло
3. Ви — спонтанний мандрівник
і шукаєте прихисток „на завтра“ чи
„на вже“? Тоді мобільний додаток
Hotel Tonight — саме для вас. Найцікавіше — фінансове питання: що
ближча дата заселення, то нижча
ціна.
4. Не любите готелі? Airbnb —
онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди
приватного житла по всьому світі.
Реєстрація нового акаунта дарує
знижку 30–35 євро на будь-яке бронювання. Окрім цього, Airbnb надає

можливість розтермінування оплати
за проживання.
5. Економія + цікаві знайомства
= Couchsurfing. Тут користувачі безкоштовно діляться місцем для ночівлі під час подорожей — потрібно
лише заздалегідь сконтактуватися і
бути готовим у майбутньому також
прихистити „коучсерфера“. Окрім
цього, вони організовують спільні
подорожі, розвивають культурний
обмін, а якщо пощастить — годують
своїх гостей і влаштовують приватні
екскурсії.
6. Оплатили проживання, а мандрівка скасовується і кошти відкликати неможливо? На допомогу
приходить Roometravel.com. Платформу створили саме для продажу
бронювання, від якого відмовилися,
аби туристи могли повернути бодай
частину витрачених коштів. Через
це орендувати житло можна навіть
із 80%-ою знижкою.

Екскурсії й розваги
7. Для тих, хто хоче побачити
якомога більше міст чи країн і при
цьому зекономити, радимо купувати
переїзди чи авіаперельоти з довгими пересадками — це дасть вам час
погуляти й подивитися місцевість.
Мало того, ціни на переліт з пересадками й тривалим очікуванням зазвичай є нижчі, аніж на прямі рейси.
8. Мандрівникам Європою та
Близьким Сходом знадобиться сайт
Sandemans New Europe, що пропонує безкоштовні пішохідні екскурсії. Окрім історії, гіди-волонтери
розповідають про магазини, кав’ярні, місця для красивих фотографій
тощо. Варто зазначити, що вартість
платних піших екскурсій за кордоном стартує переважно від 30 євро,
тож економія — чимала.
9. VizEat — мобільний додаток,
який допоможе вам сповна поринути у колорит місцевості. Усе, що
потрібно, — переглянути пропозиції-запрошення від місцевих меш-

канців на обід/вечерю, обрати найцікавішу й надіслати запит.
10. Якщо мандрівка припадає на
ваш день народження або на медовий місяць — обов’язково повідомте
про це адміністрацію готелю перед
або у день поселення — зазвичай
приємний бонус вам гарантовано.

Як дати собі раду
11. За кордоном без інтернету —
як без рук. Додаток Wifi Map дозволяє дізнатися про доступні поблизу
вас wifi-мережі й паролі до них.
12. Для спілкування з іноземцями заздалегідь завантажте додаток
Google translator offline та необхідні мовні пакети — це виручить у
критичних ситуаціях, коли емоції та
хвилювання беруть гору.
13. Оффлайн мапи, наприклад,
додаток Maps.me — musthave у часі
подорожей, якщо їх завантажити
заздалегідь, платформа працюватиме навіть без інтернету. Програма
дозволяє робити позначки на мапі,
складати власні маршрути, залишати коментарі про відвідані місця, що
знадобиться не лише вам, а й іншим
мандрівникам.
14. Пограбування туристів —
звична справа, тому радимо вам
обов’язково сховати не менше 20
євро під устілкою свого взуття — так
ви точно не залишитесь без копійки
й, принаймні, зможете повернутися
до свого готелю.
15. Відскануйте документи й завантажте копії на хмарне сховище —
на випадок згаданих неприємностей
у вас буде бодай якийсь документ, що
посвідчує вашу особу.
16. Важливо: не покладайтеся лише на смартфон та інтернет!
Випишіть на листок адресу вашого
місця проживання за кордоном, а
також адреси й телефони консульств
України — це перше місце, куди потрібно звертатися, якщо виникнуть
проблеми.
Анастасія МОЗГОВА
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і люди, і ляльки

Коли кохання — замало

Н

а думку популярного французького прозаїка Фредеріка
Бегбеде, кохання живе три роки. Відповідь на запитання „а
що далі?“ дає український театр.

Стосунки не живуть лише з любові — так буває тільки на початку.
Далі вони вимагають взаємної відповідальності від обох партнерів, і
лише вона є гарантою їхньої життєспроможності — такий меседж
спрямовують на глядача автор п’єси „Легені“, британський драматург
Данкан Макміллан та український
режисер однойменної постановки
Євген Мерзляков.
„Легені“ — пластична драма-піар Луганського обласного
академічного українського музично-драматичного театру, переможець міні-фестивалю британської
драми Taking the Stage. Львів’янам
виставу показали 2 липня на
сцені Львівського драматичного театру імені Лесі Українки в рамках міжнародного
театрального фестивалю „І
люди, і ляльки“, що тривав
у Львові від 30 червня до
3 липня.
„Легені“ — камерна вистава, що зосереджує увагу
на родинних стосунках між
чоловіком і жінкою. В основі сюжету — подружжя
(Вероніка Золотоверха та
Ярослав Грошев), яке хоче
мати дитину, але з різних
причин не наважується. Закохані постійно говорять й
роздумують про це, але кожного разу все завершується
конфліктом, тому далі слів
справа не йде. Подружжя постійно
міняється місцями: коли один вагається у доцільності народження
нащадка — інший намагається переконати його у зворотному. Пара
використовує конфлікт як можливість вивільнити свої справжні емоції, комплекси, висловити взаємні
образи. Уся аргументація не на користь дитини — „висока“ і „шляхетна“: турбота про планету й довікілля, адже, на думку героїв, дитина —
пряма загроза екології — ще один
споживач, забруднювач і вичерпувач
ресурсів, який за життя продукує 10
тисяч тонн вуглекислого газу. Відповідальність перед суспільством, що
потребує „вартісних“ людей, також

спонукає пару вагатися, бо, мовляв,
світ і так переобтяжений недалекими
особами. Позірна турбота про майбутнє ще незачатої дитини розмотує
клубок проблем у взаєминах, що вимагає нагального пошуку шляхів їх
розв’язання. Насправді ж, вдаючись
до високих матерій, чоловік і жінка
прикривають власну емоційну й психологічну незрілість, егоїзм, страх
приймати рішення, неготовність
взяти на себе відповідальність одне
перед одним, адже дитя навіки поєднає їх воєдино.
За словами режисера спектаклю
Євгена Мерзлякова, герої намагаються визначитися, як жити далі в

сучасному суперечливому світі, що
є актуальним для всього суспільства,
оскільки нині формується генерація
нового глядача, котрий потребує
нових тем і форм. Він пропонує
пластичне зображення сюжету,
протиставляючи гармонію тілесниих взаємин закоханих та відсутність порозуміння в питаннях поза
сексуальними стосунками. Вистава
не лише цікава й наповнена сенсом,
вона естетична — процес тілесного
кохання символізує танець, що позбавляє зображуване вульгарності.
Промовиста пластика, занурення в
психоделічну палітру звуків, історія
довжиною в життя та шалена емоційність героїв — способи заявити

глядачеві й світу про спільну відповідальність чоловіка й жінки за прийняті рішення як обов’язкову умову
спільного й змістовного життя.
Герої шалено кохають одне одного, але стосункам цього замало,
вони вимагають готовності бути
відповідальним, немов промовляючи як круп’є в казино: „Бажаєте продовжити гру? Підвищуйте ставку!
Ні? Тоді покиньте стіл!“. Пара стає
щасливою, адже дружина вагітніє,
однак кожен із подружжя наодинці далі переживає власні страхи,
сумніви, вагання, тож життя/Бог/
доля забирає дитину. Трагедія — ще
один тест на зрілість, але замість
того, щоб об’єднатися й пережити
горе спільно, подружжя звинувачує
одне одного й замикається в собі.
Кохання здається. Пара розпадається. По кількох роках після викидня вони випадково
зустрічаються. Їхнє кохання
настільки сильне, що доля
дає стосункам новий шанс,
раптово вкидаючи героїв у
відповідальність — наслідком спонтанної зустрічі стає
100-відсоткова перспектива
батьківства. Навчені на помилках, персонажі таки стають відповідальними й поєднують власні життя воєдино.
У виставі відсутні особливості побуту, характери
персонажів, їх індивідуалізування. Сцен, як таких, також немає — глядач розуміє
все з нашарування реплік,
пауз тощо. Форма п’єси ілюструє збільшення темпу життя, стрімкість наближення старіння,
адже кожен черговий етап у стосунках зображено щоразу коротшими
сценами. Одинакові безформні костюми без гендерних ознак змушують глядача побачити не чоловіка та
жінку, а, передовсім, людину, котра
боїться, сумнівається, вагається,
чекає до кращих часів, марнуючи в
такий спосіб життя. Герої постійно
нагадують одне одному про потребу дихати, щоби зупинити сварку,
заспокоїтися, отверезити розум,
прийняти рішення. І справді, у шаленому ритмі життя ми часто про це
забуваємо…
Анастасія МОЗГОВА
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Мистецтво конструювання і реконструкцій

П

ровідний інженер-конструктор „Львівагромашпроекту“,
випускник механіко-машинобудівного факультету (тепер —
ІІМТ) Львівської політехніки Віктор Стефанович поєднує інженерію
з історичними реконструкціями. Університет поглибив його ще
дитячі зацікавлення автомобілями, а тепер інженерна жилка
впливає і на реконструкторське життя.

Постійний пошук нового
Трохи шкодую, що в Політехніці я не вчився так, як би варто
було. Студенту потрібно вчитися,
бо знання — це той фундамент, на
якому ти потім побудуєш себе. Багато з того, чого нас навчають, ніколи
не знадобиться в житті — факт. Але
викладачі ж не знають, куди випускник згодом піде працювати, чим
буде займатися. Щодо спеціальних
предметів, то мені, наприклад, у роботі дуже багато з вивченого пригодилося. Університет навчив думати,
шукати й знаходити те, що шукаю.
Однак знання нічого не варті, якщо
немає бажання й навиків.
Після закінчення університету,
оскільки це були 90-ті й інженери не дуже були комусь потрібні,
я пішов працювати помічником
ремонтника на автосервіс. Через
півроку став керівником. Після автосервісу потрапив на будівельну
фірму, де освоїв складання кошторисів. Тоді знову мимоволі повернувся в Політехніку, бо фірма робила ремонти там і в інших вишах.
Згодом разом зі знайомим відкрили
власну будівельну фірму. Потім —
автобусний завод. Було цікаво працювати, але підприємство занепадало. Звільнився і знайшов роботу у
„Ваги Аксіс Україна“ — виготовляв

металоконструкції для
ваг, доріс там до головного інженера. Врешті-решт
потрапив на „Львівагромашпроект“. Виготовляємо різну сільськогосподарську техніку, в мене є
одна запатентована розробка — перистальтичний насос. Таких насосів,
які мають електронну
„начинку“ й можуть дозувати хімію з широким
діапазоном і точністю,
раніше в Україні не було.
Інновації потребують
вміння бачити можливості вдосконалення предмета, яких
не бачать інші. Колега, який займається на фірмі електрикою, спілкується зі мною, і ми обмінюємося
думками, як хто бачить свою і чужу
частину роботи. А взагалі, перший
інноваційний погляд може виникнути навіть у менеджера, та довести
його до певного рішення може тільки інженер. Інженер-конструктор
— це людина, яка постійно всебічно
розвивається й шукає щось нове, не
конче у своїй галузі знань.

Реконструктор — не актор
Реконструкція історичних подій і побуту з’явилася в моєму житті випадково: чоловік сестри моєї
дружини не раз запрошував мене
у Товариство пошуку жертв війни
„Пам’ять“, проте я відмовлявся, допоки воно не почало знімати фільм
„Вітовський. Шлях до волі“ і знадобилися статисти. Я знявся в кількох
епізодах як простий вояк-січовик.
Тоді ще не відчув, чи хочу займатися
реконструкціями, чи ні. І тут керівник Товариства, дізнавшись, що я —
інженер, попросив відремонтувати
їхній автобус. Допоки я ремонтував
старі та зроблені під старовину авто
(їх у нас 15 одиниць), поступово
влився в колектив. Мої діти тепер
теж ходять у „Пам’ять“ — їм цікаво

переодягатися в однострій і спілкуватися, а я керую однією з боївок
(боївка — назва підрозділу в УПА).
Окрім автомобілів, у Товаристві
зацікавила мене з технічного боку
й зброя — використовуємо бойову, проте вихолощену, дозволену.
Купуємо її в колекціонерів, у спеціальних магазинах, на аукціонах.
Є зброя й речі, які „Пам’ять“ знаходить під час перепоховань вояків.
Так мені дали в користування гвинтівку, яка не стріляла, і я її довів до
ладу.
Реконструкція — це не лише
відтворення якогось історичного
епізоду, це ще й проживання реконструктора в давньому побуті.
Тож у таборі, де живемо, є копії чи
оригінали речей того періоду, який
відтворюємо. Та це — не театр,
а реконструктор — не актор, усі
його дії скеровані на те, щоб поринути в епоху минулих часів. Є багато заходів, які ми робимо лише для
себе. Наприклад, щозими в лютому
у Теребежах відтворюємо життя й
боротьбу упівців з енкаведистами
й гітлерівцями — два дні й три ночі
спимо на вулиці, стоїмо на варті.
На сьогодні мені найбільше
подобається Козаччина, півроку
тому — Перша світова війна. Щодо
одягу, то особливо імпонує форма
січових стрільців. Це насправді однострій австрійської армії, з якого
еволюціонувала форма німецька.
Тому коли я йду в ній по вулиці на
реконструкцію, то, буває, чую: о,
німці йдуть! А коли пояснюєш, що
ні, що у форми є певні українські
ознаки, насамперед — чічка на кепі
(круг, жовтий усередині й синій по
боках), то люди дивуються. До речі,
чічка з’явилася через те, що жінки
шили такий знак зі стрічок і висилали воякам на фронт. Згодом форма
змінилася, ввели мазепинки, на які
теж чіпляли чічки.
Для наших реконструкцій найважливіше — достовірність. Тому
використовувати пропіленові мішки та пляшки заборонено. Джерелом інформації стає спілкування
й дискусії з істориками. Знайшов
фото свого прадіда, який служив у
австрійській армії — його форма
ідентична тій, що ношу тепер я.
Наталя ЯЦЕНКО
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коротко

Легендарний розпусник
і беззаконник у модерному
світлі рамп

К

омічна опера на дві дії Вольфґанґа Амадея Моцарта „Дон Жуан“
додала барв і пристрастей прохолодному початку цьогорічного
липня. Налаштуватися на неоднозначність і сучасне сприйняття
твору допомогла театралам експозиція робіт молодого художника
із Закарпаття Михайла Деяка в дзеркальній залі Опери.

„Дон Жуан“ не є незнаним гостем у
театральному Львові: вперше твір був
інсценізований 1787 року, а коли збудували Львівську оперу, його, під орудою
італійця Філіпа Брунетто, вже грали на
її сцені. За наших часів, „Дон Жуан“
три роки тому став першим проектом
Василя Вовкуна спільно з Львівською
національною музичною академією
ім. М. Лисенка.
Загалом, звернення до Моцарта є
потребою, бо:
— Маємо чотири постановки Моцарта, та я зрозумів, що його бракує Львову, що афіша Львівської опери без нього
бідна. Звісно, серед тисячі постановок
світу знайти свою важко. У „Дон Жуані“
можна побачити себе в кожному з образів. Це начебто весела драма (хоч у ній
нема жодного щасливого персонажа),
тож посміймося над собою й тою внутрішньою драмою, що переживаємо, —
розповів режисер-постановник Василь
Вовкун.
Нова постановка опери „Дон Жуан“
унікальна за підходом і вираженням. У
попередній, на думку режисера-постановника, було багато недомовленостей,
вона вимагала нової стилістики. Вперше

під час підбору артистів для цієї
вистави було проведено всеукраїнський кастинг на основні партії
— в ньому брали участь вокалісти Одеси, Дніпра, Києва, Львова.
Із солістами, щоб відшліфувати
їхню італійську вимову (вистава
йде італійською, з українськими
субтитрами), працювала відома
українська оперна співачка Ольга
Пасічник. Окрім оперних партій,
вистава переповнена і балетними
сценами — для їх постановки було
запрошено відомого хореографа з
Італії Марчелло Алджері.
Спокусник дон Жуан у даній
постановці діє на тлі двох просторів: великого, схожого на лабіринт (замовляли спеціальні
багатотонні металоконструкції),
і малого, інтимного — англійська телефонна будка. Між ними — гра світла,
тіней і… емоцій. Так, оперні співаки не
лише виконують свої сольні партії, а й
ще добре грають. Модерний підхід до
втілення твору виразив себе і в костюмах — бачимо сучасну молодь у джинсах, а одяг старших героїв не є відтворенням епохи, в яку вони жили.
Спонукати до роздумів, яких найбільше у фіналі вистави, мала би спочатку виставка Михайла Деяка „Генезис“. Її кольорові металеві скульптури
викликають сум’яття, яке проявляється
уповні вже під час перегляду вистави.
І мова не лише про рефлексії на тему,
що таке смерть, що таке гріх („прощати
— гріх, бо він — негідник“), а й про те,
наскільки ми були позбавлені можливостей творити вільно. Тож „Дон Жуан“
— до певної міри вияв нашого голоду
до нової естетики — постановка схожа на щедро накритий стіл, де стільки
страв, що в якусь мить може виникнути
відчуття перенасиченості. Поза тим кожен епізод є самодостатнім і вписується
в загальну постановочну концепцію.
Наталя ЯЦЕНКО

12–15 липня у Палаці мистецтв
триватиме культурно-мистецький захід — „Фестиваль
дизайну вишиванки“. Під час
нього покажуть старовинну
вишивку, національний стрій,
сучасне втілення в речах
гардеробу давніх візерунків.
На фесті можна буде побачити
комп’ютеризоване обладнання
для вишивки, різні механізми
для створення гобеленів, тканин і килимків. Відбудеться й
три майстер-класи — створення гуцульського взуття; флористика й бойовий гопак.
Музей народної архітектури та
побуту ім. Климентія Шептицького запрошує 13 липня
від 19.45 на нічну феєричну
екскурсію „Обрядові забави
на Петра“. У церкві Св. Михаїла
кожен охочий зможе дізнатися
більше про апостолів Петра й
Павла та про особливості петрівського посту. Іменинники
можуть стати учасниками „Петрування“ — колоритної забави
з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням.
Квитки можна придбати лише
заздалегідь онлайн.
У Палаці мистецтв відкрито
виставку живопису й графіки
Володимира Стасенка „Реакції/Алюзії“. Це перша персональна виставка художника
(тема — діалог між чоловіком
і жінкою) в залах Палацу. Експозиція складається із понад
півсотні картин, створених на
різних етапах творчості автора.
На виставці представлено полотна, написані аквареллю та
олією, а також графічні твори
та давні роботи, які майстер
створив понад 20 років тому.
Упродовж літа на даху Культурно-освітнього центру
ім. О. Довженка на Сихові
(просп. Червоної калини, 81)
відбуватимуться покази фільмів. Такий проект ініціювали
сайт „Сихів Медіа“ та сам Центр.
Уже відбувся кінопоказ стрічки „Форест Гамп“, який зібрав
понад 250 глядачів. Усі фільми,
котрі показуватимуть, входять
до ТОП-50 найкращих фільмів
рейтингу IMDb. Вхід після попередньої реєстрації вільний.
За матеріалами інформагенцій

ч. 21—22 [3021—3022]
12 липня — 30 серпня 2018

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

25

здоровий спосіб життя

Канікули — внесок у своє майбутнє

Н

аш організм схожий на банківську карточку, на якій є певна сума
енергії, котру можемо витрачати, зберігати та примножувати.
Якщо дотримуємося балансу між усіма тими операціями, то здатні
не лише вчитися і працювати „на відмінно“, а й почуватися так
само. Ближче до канікул наш енергетичний рахунок вичерпаний.
Тому перше і основне літнє завдання для всіх — поповнити його.
Як? Розказуємо.

Літо дає нам можливість розслабитися вже тоді, коли перемикаємо
увагу з буденних справ на більш
приємні заняття — мандри, засмагання, розваги. Релакс усуває перешкоди на шляху вільного циркулювання нашої енергії. Споглядаючи
красиві краєвиди, захід і схід сонця,
спілкуючись позитивно з друзями,
ми теж підзаряджаємося. Не зашкодить подумки подякувати денному світилу
за те, що воно нас зігріває — на Сході існують навіть цілі духовні практики щодо
цього. Увечері ж джерелом енергії здатен
стати вогонь багаття
— воно не тільки зближує людей,
які сидять поруч, а й наповнює їх
світлом.
Улітку можемо більше й вільніше рухатися — ніяких тобі важких
пальт і чобіт, тепло манить. Тож
не нехтуємо нагодою — принаймні
ходимо пішки. Таким чином дбаємо
про свій хребет — опору всього тіла
— хребці отримують більше корис-

них речовин, коли рухаємося хоча
б годину на день (10 тисяч кроків).
А двічі на тиждень (можна й більше) залучаємо у свій канікулярний
ритм такі фізичні навантаження, які
задіюють ті м’язи, що зазвичай використовуємо мало. Підказка: зняти
відчуття важкості в ногах допоможе
впродовж дня спрей, який містить
екстракт м’яти й ментолу.
Одночасне розмаїття фруктів і ягід цього
року — це задоволення
для всіх органів чуття.
Щось кладемо до рота,
а решта — до морозилки, щоб мати трохи
літа й вітамінів узимку.
Кому набридло стояти
в спеку біля плити, підкидаємо ідею
— холодні супи. Вони освіжають, їх
готування не займає багато часу, а
також можуть бути дуже оригінальними. От, скажімо, кавун чи диня
— і їжа, і посуд для неї. Розрізаємо плід навпіл, виймаємо м’якоть,
блендеруємо й наливаємо у готові
фруктові половинки. Додаємо ягоди
— чорницю (її міртилін позитивно

впливає на зір, 100–150 г ягід потрібно з’їдати щодня), вишню (знижує ризик серцево-судинних захворювань і зменшує відкладення жиру
на животі), смородину (чемпіон за
вмістом вітаміну С). І романтична
ідея від рестораторів — такий суп
у льодяній тарілці. Щоб її зробити,
потрібно покласти меншу тарілку в
більшу, а проміжок між ними залити
водою і заморозити.
Дифірамби плаванню співати
не будемо, бо влітку тіло саме хоче
зануритися у воду. Але звернемо
увагу на його альтернативу — аквааеробіку. Адже танцювати можна не
лише на березі моря, а й поринувши
у водну стихію. Умова — тепла вода
й чисте, піщане дно. Найвеселіше
займатися з друзями й дітьми. При
цьому слід не забувати про достатню кількість пиття.
І приємна для всіх порада — робіть якнайбільше яскравих фото!
Це, по-перше, приємне заняття,
а, по-друге, взимку перегляд їх додасть вам теплих спогадів, а отже
— енергії.
Наталя ЯЦЕНКО

дом ентузіазму, взаємодії та єдності
молоді.
••Ветеран спорту Львівщини Оксана Заліско на міжнародних змаганнях зі скандинавської ходьби, які
відбувалися 1 липня у польському
місті Мосіна, була серед найкращих. Спортсмени різних вікових
категорій із 16 країн світу два змагальні дні долали одну з дистанцій
за вибором — 5 км, 10 км та 21 км. Усі
спортсмени стартували одночасно.
Оксана Заліско здобула „золото“ у
віковій категорії 60+ на дистанції
10 км та у командному заліку серед
жінок на дистанції 10 км.
•• Український шашкіст, екс-чемпіон світу зі шашок Юрій Анікєєв,

якого два роки тому дискваліфікували через вишиванку, виграв спортивний суд у Лозанні. Суд скасував
дискваліфікацію за політичними
мотивами й зобов’язав Міжнародну
федерацію шашок, керівництво якої
розташоване в Санкт-Петербурзі,
виконати певні дії. Сам спортсмен
вважає, що постраждав за полеміку
в пресі, де розмірковував про шляхи
розвитку шашок-64. Несхвалення у
Міжнародної федерації шашок, керівництво якої складається майже
повністю з росіян, викликали й часті
появи на змаганнях Анікєєва в українській вишиванці.

спортогляд
•• 28 червня світ відзначав рівно

100 днів до старту однієї з найголовніших спортивних подій року
— ІІІ Юнацьких олімпійських ігор.
Ігри відбудуться у жовтні в аргентинському Буенос-Айресі. Вперше
вони пройдуть за межами Азії (Сингапур — 2010, Нанкін — 2014). Учасниками змагань від 6 до 18 жовтня
стануть юні атлети віком від 15 до
18 років із 206-ти країн світу. Вони
розіграють 241 комплект нагород у
32 видах спорту. Лозунг Ігор — „Відчуй майбутнє“. Він несе в собі надію,
що 3998 спортсменів, які братимуть
участь у перших в історії ЮОІ з чіткою гендерною рівністю (1999 хлопців та 1999 дівчат), стануть прикла-

Н. Я.
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
1. Прилад, що показує швидкість руху
автомобіля. 6. Керівник гайдамацького руху, один із ватажків Коліївщини.
7. Український телеканал. 9. Церковне
8
червоне вино. 12. Трав’яниста багаторічна рослина, з якої добувають ефірну
12
олію; лимонна м’ята. 14. Персонаж траге15
дії В. Шекспіра, кохана Гамлета. 16. Міра
довжини в Англії. 19. Остання літера
грецького алфавіту. 20. Найпростіша
21
одноклітинна тварина. 21. Кровоносна
судина. 23. Велика гармонія зі складною
системою ладів. 24. Український поет,
правозахисник, автор збірки „Палімпсести“. 25. Лічильна дошка в давніх греків.
27. Один з найбільших відрізків часу в
33
34
історії Землі. 28. Селище в казахів, туркменів. 29. Срібна монета США, яку використовували до 1965 року. 31. Почуття
міри, дипломатичність. 33. Місто в Індії,
42
що було столицею Імперії Великих Моголів. 35. Син Адама та Єви. 37. Мистецтво
співу. 38. Священна квітка в буддизмі.
40. Дуже отруйна змія родини гадюкових, поширена в пустелях. 42. Спеціаліст
з якогось певного виду спорту, який керує підготовкою спортсменів. 43. Суддя
спортивних змагань з футболу, хокею.
44. Гіркувато-кислий газований напій,
який використовують для розведення алкогольних
напоїв, особливо джину. 46. Грім та блискавка з дощем
або градом у супроводі вітру. 47. Природна або штучна заглибина, заповнена водою. 48. Тягова машина,
що котиться по рейках і призначена для пересування
вагонів.
Вертикально:
2. Держава на південному заході Азії. 3. Верхній шар
повітря, в якому за віруваннями давніх греків жили
боги. 4. Ембріон Буратіно. 5. День тижня. 8. Хімічний
елемент із атомним номером 34, неметал. 10. Африканська антилопа. 11. У давньогрецькій міфології —
потвора з тілом змії, та головами дракона, яку знищив Геракл. 13. Послідовник, прихильник якоїсь ідеї,
вчення. 14. Порт в Україні. 15. Спеціально підготовлена особа, яка вчиняє підривні дії, щоб пошкодити
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або зруйнувати військові чи важливі державні об’єкти. 16. Кліше-печатка для відтворення власноручного
підпису. 17. Італійський народний танок. 18. Порода
собак, яких використовували для розшуку в горах мандрівників, заметених снігом. 22. Майданчик посередині цирку. 23. Заєць, що має біле хутро. 24. Ділянка
землі, засаджена плодовими деревами. 26. Виконавець смертних вироків. 30. Частина годинникового
механізму. 32. Країна на східному узбережжі Аравійського півострова. 34. Те, з чого Бог створив Єву.
36. Ризикована справа, здійснювана з метою наживи;
шахрайство. 37. Богиня кохання та жіночої вроди в
давніх римлян. 39. Полювання в Африці. 41. Пристрій
для просушування волосся. 44. Бойова броньована машина. 45. Майданчик для гри в теніс.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 20
Горизонтально: 3. Компроміс. 6. Експромт. 8. Трапеція. 9. Драга. 11. Лактоза. 12. Потоп. 14. Ініціал. 16. Еліксир. 18. Рампа. 19. „Гаяне“. 20. Ракетка. 21. Аксон. 24. Фагот. 28. Бравада.
29. Атакама. 30. Тетіс. 31. Атавізм.
33. Канат. 34. Ансамбль. 35. Аеропорт.
36. Стрітення.

3

2

Вертикально: 1. Софокл. 2. Гітара. 4. Акваріум. 5. Вікторія. 7. Текіла. 8. Трофей. 9. Департамент.
10. Афіна. 12. Посаг. 13. Протекторат.
15. Інтрига. 17. Інфанта. 22. Сабатіні.
23. Нюанс. 24. Франк. 25. Гварнері. 26. Гавань. 27. Багіра. 31. Арбітр.
32. Марина.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Реклама в „Аудиторії“

МНОГАЯ
ЛІТА!

На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)

Колектив редакції тижневика ,,Аудиторія“ щиро вітає з прийдешнім Днем народження ректора Національного університету
„Львівська політехніка“

Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті
на замовлення — 50% від тарифів.

Юрія Ярославовича
БОБАЛА.

На обкладинці
(остання сторінка, повноколірний друк)

У радісний і світлий день Вашого народження
хочемо побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, сміливих мрій і їх здійснення! Хай
кожен Ваш день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами й плідною працею.
Здоров’я й родинного затишку Вам, натхнення
й творчості .

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
дипломи бакалавра ВК № 21325749 і магістра ВК № 23565002 на ім’я: Мождженська Галина Юріївна;
залікову книжку на ім’я: Рудянко Сергій Сергійович;
студентський квиток на ім’я: Андрусік Олег Вікторович;
студентський квиток на ім’я: Чепіль Олена Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Канцір Олена Ігорівна;
студентський квиток № 11320158 на ім’я: Тесля Олег Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Шастун Дар’я Володимирівна;
залікову книжку на ім’я: Боженко Каріна Анатоліївна;
студентський квиток № 11000557 на ім’я: Гасюк Марія Русланівна;
студентський квиток на ім’я: Бондаренко Антоніна Олексіївна;
студентський квиток на ім’я: Мазур Ірина Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Зіганшина Анна Євгенівна;
студентський квиток на ім’я: Ніплюхіна Тетяна Вікторівна;
студентський квиток на ім’я: Марків Василина Василівна;
студентський квиток № 11000635 на ім’я: Залевський Віктор Сергійович.
студентський квиток № 11000941 на ім’я: Бенківська Вікторія Анатоліївна.
Вважати недійсним диплом спеціаліста ЖВ № 977669, який видав Львівський політехнічний інститут на ім’я: Коробко Сергій Іванович.
Вважати недійсним диплом КА № 016287, який видав Державний університет „Львівська політехніка“ на ім’я: Миськів Роман Федорович.

Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення

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

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох публікацій – 10%
від суми замовлення.
Крайній термін подання реклами — десять днів
до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери,12,
кімн. 103. Телефон (0322) 258-21-33.
E-mail: audytoriya@gmail.com

Колектив кафедри електронних обчислювальних машин ІКТА
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття старшому викладачеві кафедри Олексію Юрійовичу Бочкарьову з приводу смерті його
батька.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
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