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ВАША ДУМКА

Дана Смочко, студентка п’ятого курсу Інституту геодезії:

„Курю, коли мені погано“
Я спробувала вперше курити ще в 10 класі. Мій хлопець 
курив, тож я вирішила спробувати. Найдовший період, 
який активно я курила, це приблизно пів року. Нині мені 
пачки цигарок вистачає на місяць, а то й на декілька. Я 
не вважаю, що це залежність, а просто курю, коли мені 
погано. Вдома цього не роблю, бо це дуже сердить маму.

Ірина Величко, студентка п’ятого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Ти стаєш рабом“ 
У мене християнський світогляд, і я знаю, що Біблія 
говорить про це. Така звичка загрожує життю людини, 
це залежність, ти стаєш рабом, курець постійно думає 
про цигарку. Я бачу це, бо в мене в родині всі курять, це 
єдиний їхній спосіб розслабитися.
Чому студенти починають курити? Вони так тікають від про-
блем, не хочуть виділятися в компанії: всі йдуть курити, то й я 
йду. Ставлюся до цього негативно, але не буду сварити, вибивати з рук цигарки в 
інших. Я сприймаю нормально, коли це не влазить в особистий простір: якщо не 
курять біля мене або в громадських місцях. Не подобається, що в Політехніці біля 
банкоматів під їдальнею курять. Для мене завжди проблема підійти туди і зняти 
гроші чи навіть просто перейти з корпусу в корпус, бо там повно диму. У моїх по-
друг алергія на дим. Тому курці шкодять і собі, й іншим. Щодо вейпів та айкосів, то 
не думаю, що вони є якоюсь альтернативою. Є безліч інших способів розслабитись.

Анастасія Романюк, студентка четвертого курсу 
Інституту економіки та менеджменту:

Злюся, коли доводиться 
ставати пасивним курцем
Не курю. Один раз пробувала кальян, але не 

сподобалося. До сигарет ставлюся різко негативно 
і злюся, коли доводиться ставати пасивним курцем. 

Особливо дратує, коли потрібно зайти чи вийти з 
навчального корпусу, де при вході — неофіційне місце 

перекуру. Не вважаю куріння чимось модним, а навіть якщо воно стане якимсь 
трендом, то точно не слідуватиму йому. 

Роман Сапетний, студент четвертого курсу 
факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка:

„Намагався кинути не раз“
Курю три роки. Намагався кинути не раз. Один раз 
вийшло майже на чотири місяці, інший — на півтора. 
Хоч курю, вважаю, що це погано і шкодить моєму 

здоров’ю. Я точно планую кинути. До вейпів ставлюся 
негативно, вони мене дратують, а до кальянів позитивно. 

Щомісяця кальян курю. Це своєрідний спосіб розслабитись.
Міркувала й опитувала Марія МАСЮК

А ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО КУРІННЯ?
„Куріння вбиває“ — такий 

напис є на кожній пачці 
цигарок. На вейпах чи 
кальянах цієї інформації 
немає, а продавці в спе-
ціалізованих крамницях 
доводять, що це модно, 
безпечно й красиво. Чи 
такі нові засоби для ку-
ріння змінюють кінцевий 
результат, який окрес-
лено двома словами на 
пачці звичайних цига-
рок? Лікарі стверджу-
ють, що ні. 

Вік курців постійно змен-
шується. А що раніше 
людина призвичаюєть-
ся, то  важче їй позбу-
тися цього надалі, то 
більший вплив це чинить 
на її організм. Цим мало 
кого налякаєш: безліч 
студентів курять про-
сто біля університетів. 
Відповісти на питання, 
чому вони починають 
це робити, — складно. 
Приклад батьків та од-
нолітків? Відчуття вну-
трішнього неспокою, 
стреси? У кожного при-
чини курити свої. 

Але будь-які наші дії ма-
тимуть наслідки. Якщо 
смертю від хвороби, яку 
спровокували цигарки, 
не здивуєш, то резуль-
тати від вейпів уже на 
підході й викликають за-
непокоєння: до лікарень 
починають звертатися 
перші жертви „альтер-
нативи“.

Залежати чи ні — вибір 
кожного. Варто заува-
жити, що почати кури-
ти завжди дуже легко. 
Кинути теж легко. Марк 
Твен писав: „кинути ку-
рити дуже легко, я осо-
бисто робив це 72 рази“.

Продовження теми 
читайте на 20 с.

У ніч з 26 на 27 жовтня 
о 4.00 не забудьте 

перевести стрілки годинника 
на одну годину назад.
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СТУДІЇ

до 10-річчя кафедри

ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ КАРТОГРАФІВ

У виставкових залах Палацу мистецтв Тетяни і Омеляна 
Антоновичів, що в Інституті досліджень бібліотечних 
мистецьких ресурсів Львівської національної наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника, 3–16 жовтня можна було 
ознайомитися з виставкою стародавніх мап.

Її, з нагоди свого 10-ліття та в 
рамках провадження Всеукраїн-
ської науково-практичної конфе-
ренції „Картографічне моделю-
вання та географічні інформаційні 
системи“, організувала кафедра 
картографії та геопрострового мо-
делювання Інститу геодезії. Уперше 
цю виставку (у скороченому варі-
анті) політехніки побачили у дні 
святкування 200-літнього ювілею 
університету. 

Кафедру створили на основі 
вже існуючої — теорії математич-
ної обробки геодезичних вимірів. І 
хоч у її назві „картографія“ стоїть 
першою, та насправді до наукових 
досліджень із картографії серйоз-
но підійшли лише тоді, коли її очо-
лив професійний картограф, док-
тор гео графічних наук Ростислав 
Сосса. Тоді й визначилися з нови-
ми науковими напрямами в кар-
тографії, згодом почали готувати 
аспірантів із цієї галузі знань.

Нині кафедра готує бакалаврів 
за спеціальностю „Науки про Зем-
лю“. За нею ж магістри здобувають 
фах зі спеціалізації „Картографія“. 
Також готують магістрів за спеці-
альністю „Геодезія та землеустрій“ 
і її спеціалізацією „Геопросторове 
моделювання“. За цей час випус-
тили 54 магістрів, які працюють у 
різних галузях економіки України, 
органах Держгеокадастру, проєкт-
них організаціях.

— Підготовка фахівців із карто-
графії в Інституті геодезії дозволила 
завершити цикл геодезичних спе-
ціальностей, адже наші випускники 
працюють над  укладанням та ство-
ренням мап на заданій геодезичній 
та математичній основах, — гово-
рить очільник кафедри Ростислав 
Сосса.— Нову картографічну еліту 
готують 3 доктори і 6 кандидатів 
наук. Лекції з картографічних дис-
циплін читаємо для всього пото-
ку майбутніх геодезистів. Наше 
завдання — підготувати фахівців 

із картографування, тож разом зі 
своїми вихованцями працюємо над 
геоінформаційним картографуван-
ням, досліджуємо точність карт, 
здійснюємо тематичне картогра-
фування і створюємо географічні 
інформаційні системи. Бакалаври і 
магістри виступають із доповідями 
на наукових студентських і науко-
во-практичних конференціях. 

Ростиславе Івановичу, що доб
рого вже вдалося зробити?

— Найважливіше — зорганізу-
вали колектив на виконання нових 
наукових завдань. До цього залучи-
ли й магістрів, які претендують на 
диплом із відзнакою. Вони дослі-
джують наукову кафедральну те-
матику, публікують статті в науко-
вих журналах, беруть участь у все - 
українських конкурсах студент-
ських наукових робіт, є їх перемож-
цями і призерами. Наші аспіранти 
розробляють географічні інформа-
ційні системи, досліджують старі 
мапи з допомогою ГІС-інструмен-
тарію. Це об’єднує колектив і освіт-
лює наукову перспективу співро-
бітникам кафедри. Маємо чимало 
публікацій у фахових та наукоме-
тричних журналах. До прикладу, 
троє наших працівників мають 5 і 
більше публікацій у Scopus, а до-
центка Мирослава Прохоренко 
— понад 20 таких публікацій. Ми 
підготували низку монографій і 
навчальних посібників за різними 
спеціальностями. Останні два роки 
посилено працюємо над нашими 
науковими напрямами.

Як святкували свій ювілей?
3–5 жовтня провели Все-

українську науково-практичну 
конференцію (це вперше у Львів-
ській політехніці відбулася карто-
графічна конференція). Загалом 
цьогоріч виповнюється 50 років від 
заснування нашої попередниці, тож 
маємо відразу два ювілеї. До цього 

заходу також підготували бібліо-
графічний нарис з історії кафедри й 
картографічної освіти у Львівській 
політехніці, зорганізували виставку 
стародавніх мап, яка дуже сподо-
балася нашим гостям.

Які важливі завдання нині пе
ред кафедрою?

— Картографія — це прикладна 
наука, тому без практичних нави-
ків розвиватися не може. Працю-
ємо в кількох напрямах, визна-
чених кафедральною науковою 
тематикою, адже без створення 
картографічних робіт кафедра не 
може розвиватися. Розробляємо 
інтерактивну карту персоналій 
Львівської політехніки, зокрема 
Інституту геодезії, плануємо ство-
рити атлас Львівської політехніки, 
географічну інформаційну систему 
університету, створюємо тематич-
ні карти Львівщини, за допомогою 
сучасних інформаційних технологій 
здійснюємо дослідження точності 
планів Львова тощо.

Чи повноцінно використовують 
геодезичні установи й орга

нізації ті кадри, які випускаєте?
— Ми готуємо потрібних і ви-

сококласних фахівців, а, власне, 
завдання держави, у час бурхливого 
розвитку інформаційних технологій, 
більше дбати про їхнє працевлаш-
тування й розумне використання 
їхніх знань і вмінь. На жаль, мушу 
констатувати, що найкращі кадри 
готуємо впереваж для закордону. І 
не тому, що вони добре знають іно-
земні мови. Просто в Україні ще не 
відчувають потреби в наших фахів-
цях. Вони, звичайно, знаходять собі 
роботу в геодезичних організаціях, 
та не завжди за фахом.

Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

інновації в освіті

НАВЧАННЯ ПОТРЕБУЄ ЗМІН

Навчальний процес постійно трансформується, 
доповнюється, удосконалюється. Львівська політехніка 
слідкує за основними тенденціями, тому на засіданні 
Вченої ради університету зокрема обговорювали 
впровадження нових технологій та скорочення 
кількості дисциплін.

Окрім денної та заочної, у Львів-
ській політехніці є ще й елементи 
дуальної форми навчання. Тобто ча-
стину знань студенти окремих спе-
ціальностей отримують в універси-
теті, а частину — безпосередньо на 
виробництві. 

Проректор з науково-педагогіч-
ної роботи Олег Давидчак пояснює:

— З елементами дуальної осві-
ти вже працюють при підготовці 
студентів за спеціальністю „Атом-
на енергетика“. Тобто частину на-
вчального часу вони провадять на 
атомних електростанціях, на тих 
підприємствах, із якими універси-
тет співпрацює в плані замовлень, 
скерувань і підвищення кваліфікації.

Дуальну форму планують впро-
вадити також на кафедрі сис-
тем штучного інтелекту Інституту 
комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій. Сформовані групи 
студентів зможуть вивчати частину 
дисциплін на підприємствах ІТ-га-
лузі. За словами Олега Давидчака, 
домовленості з ними й план роботи 
вже є. 

Проте наразі це лише елементи. 
Повноцінної дуальної підготовки у 
Львівській політехніці немає, адже 
це питання ще не внормоване від-
повідними нормативними докумен-
тами. Також не розроблено поло-
ження для розв’язання суперечли-
вих питань, які можуть виникнути 
в ході широкого впровадження ду-
ального навчання.

У Стратегії університету зазна-
чено, що одним із основних завдань 
Львівської політехніки є покращен-
ня якості навчання на денній та за-
очній формах, а також удоскона-
лення процесів викладання. Тому 
Вчена рада робить наголос на вве-
денні в навчальний процес нових 
технологій. Нині це на часі. 

Серед основних упроваджень 
— інтерактивні технології. Семі-
нарські й практичні заняття прова-

дитимуть у формі квесту, вікторини 
чи дискусії. Також сучасною прак-
тикою є так зване проблемне нав-
чання — студенти мусять розв’я-
зати проблему, яку їм озвучить 
викладач. Що цікаво, вона може 
стосуватися не одного компоненту 
програми, тому для її розв’язання 
студент має мати знання зі суміж-
них дисциплін. 

Популярним є проєктне навчан-
ня — з його допомогою студенти 
краще використовують на практиці 
отримані теоретичні знання. Сюди 
ж належить STEM-освіта — це низ-
ка курсів або програм навчання, 
що готує студентів до успішно-
го працевлаштування та вимагає 
різних і більш складних технічних 
навичок, зокрема із застосуванням 
математичних знань і наукових по-
нять. 

Проректор наголосив:
— Ці практики покликані для 

стимулювання наукового мислення 
студента та його спроможності до 
систематизації структурних знань. 
Також плануємо сприяти викорис-
танню нашими викладачами нових 
технологій, адже вони в нас упро-
ваджуються постійно. Також ство-
рюємо для цього відповідні умови. 
У межах спеціального семінару пе-
дагогічних знань ми пропагуємо 
новітні технології.

Зміни в навчальному процесі не 
завжди вимагають додаткових фі-
нансових витрат. Але потребують 
чимало знань, підготовки й часу. 
Нещодавно у Львівській політехні-
ці запрацював Центр інноваційних 
освітніх технологій Інституту пра-
ва, психології та інноваційної осві-
ти, що надає практичну допомогу 
викладачам. Тут фахівці діляться 
досвідом, влаштовують курси для 
підвищення кваліфікації та стажу-
вання.

В університеті є й елементи не-
формальної освіти. 

— Запрошуємо фахівців-прак-
тиків доволі часто, залежно від 
спеціальності. Вони розповідають 
про окремі теми, що стосуються 
роботи підприємств. Є ще прак-
тика візиту іноземних викладачів. 
Професори з інших університетів 
приїжджають до нас за програ-
мами наукової та академічної мо-
більності. Виступи поза програ-
мою також є. Багато підприємств 
самі проявляють ініціативу, вони 
потребують фахівців. У нас є вза-
ємна користь: ми запрошуємо їхніх 
представників, а вони охоче залу-
чають студентів до суспільного 
розв’язання практичних проблем 
підприємства, — розповів Олег 
Давидчак.

У Львівській політехніці практи-
кують постійне оновлення і зміни 
навчальних програм. Компоненти, 
які вже не актуальні, замінюють на 
новіші навчальні дисципліни. Але 
цьогоріч, відповідно до Стратегії, 
запланували дещо інше. 

Проректор пояснив:
— Ми проаналізували навчаль-

ні плани відомих західних універ-
ситетів і зібрали відгуки студентів 
щодо наших освітніх програм. У 
Львівській політехніці за семестр 
вивчають вісім дисциплін, плюс є 
ще курсові проєкти. Ми зробили 
висновок, що це забагато. Нав-
чання буде ефективніше, якщо 
студентам запропонувати меншу 
кількість дисциплін — не більше 
шести одночасно, але вони будуть 
повніші й фундаментальніші.

Частою є проблема з мало-
об’ємними дисциплінами. Лекто-
ри скаржаться, що їм не достатньо 
часу для ґрунтовного викладення 
матеріалу. Але жоден із навчаль-
них компонентів не зникне з пла-
ну, адже їх укладали відповідно до 
стандарту та потреб ринку. 

— Ми плануємо об’єднувати те-
матичні дисципліни з малою кіль-
кістю годин. Таким чином, можна 
системно подавати якісніший ма-
теріал. Дисципліни з малою кіль-
кістю годин теж можуть залиши-
тися, однак усіх у сумі має бути не 
більше шести на семестр, — додав 
Олег Давидчак.

Ольга МАЦЬКІВ
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СТУДІЇ

гурток

МІКРОКОНТРОЛЕРИ ДОВКОЛА НАС

Другого жовтня у Львівському коледжі телекомунікацій 
та комп’ютерних технологій відбулося перше заняття 
гуртка „Програмування мікроконтролерів та розробка 
пристроїв на їх основі“, керівником якого є завідувач 
відділення засобів інформатизації Мирослав Гамаль.

Мікроконтролер — це спеціалі-
зована мікропроцесорна система 
у вигляді мікросхеми, що містить 
мікропроцесор, блоки пам’яті для 
збереження коду програм і да-
них, порти вводу-виводу і блоки 
зі спеціальними функціями. Якщо 
розглядати комп’ютер, то він має 
таку ж мікропроцесорну систему, 
що вмонтована в системний блок і 
формується з тих самих компонен-
тів — з процесора, з оперативної 
та постійної пам’яті, з материнської 
плати, яка їх об’єднує, та з пристро-
їв введення і виведення. У світі є ба-
гато розробників та виробників мі-
кроконтролерів. Вони всі рекламу-
ють свої вироби. І щоб їх купували і 
користувалися ними, існує доступ-
на документація та програмне за-
безпечення (зазвичай безкоштовне, 
тому використовується під час нав-
чання). З використанням програм-
ного забезпечення можна написати 
програму для мікроконтролера та 
налаштувати її, а з допомогою спе-
ціального пристрою, який назива-
ється програматором, занести про-
граму у вигляді hex-коду в пам’ять 
мікроконтролера. Таким чином, 
увімкнувши мікроконтролер, почи-
нає працювати програма. 

Щоб студент зміг писати про-
грами, він має вивчити особливос-
ті мікроконтролера, його технічні 
характеристики, призначення його 
виводів, особливості застосування 
у схемі. Адже мікроконтролери ши-
роко використовують у побуті (вони 
є в багатьох сучасних приладах —
телефонах, пральних машинах). 
Вони відповідальні за роботу дви-
гунів і різних систем у сучасних ав-
томобілях. На основі мікроконтро-
лерів будують вимірювальні при-
строї, системи керування об’єктами 
та процесами, вони є основою охо-
ронних, протипожежних систем, 
домофонів, сигналізацій тощо. 
Більшість виготовлених у світі про-
цесорів — мікроконтролери. Вони 

зайняли свою нішу в галузі проце-
сорів з частотою ядра до 300 МГц, 
їх переважно використовують для 
вузькоспеціалізованих завдань.

Уже на перше заняття прийшли 
24 студенти (серед яких — троє 
дівчат). Студентам демонструва-
ли пристрої, які можна розробити, 
використовуючи свої знання. Для 
цього потрібно розумітися на фізиці, 
електротехніці, комп’ютерній логіці, 
комп’ютерній схемотехніці. Студен-
ти мають знати, що таке транзистор, 
діод, напруга, вміти користуватися 
вимірювальними приладами. Гур-
ток працює щотижня, адже зазви-
чай студенти першого курсу мають 
дуже насичений навчальний план. 

— Ніколи не відмовляємо тим, 
хто приходить зі своїми запитан-
нями, бо будуємо з ними співпра-
цю. Ми зацікавлені, щоб студенти 
реалізовували свої проєкти. Якась 
частина студентів одразу зрозу-
міє, що програмування — трохи не 
їхнє. Вони оточені гаджетами, про-
грамами на мобільних телефонах 
і комп’ютерах. Це сучасний світ. І 
слово „програмування“ — чарівне 
для них. Воно їх манить. Протягом 
десяти років ми ведемо цей гурток. 
Студенти один від одного знають 
про нього. Щороку, коли маємо 
новий набір, на початку жовтня ми 
готуємо оголошення і збираємо тих 

ініціативних, яким це цікаво, — роз-
повідає Мирослав Гамаль.

Переважно мікроконтролери 
студентів захоплюють тим, що з 
їхньою допомогою можна візуалі-
зувати різні ефекти. Найпростіший 
спосіб його вивчення — це коли сту-
дент залучає якусь команду, керує 
портом мікроконтролера, формує 
логічну одиницю чи нуль на його ви-
воді, і таким чином може засвітити 
чи вимкнути світлодіод. Коли він ба-
чить, що відбувається — це його на-
дихає, і спонукає до поглибленого 
вивчення роботи мікроконтролера, 
до використання складніших пери-
ферійних модулів.

— Мій помічник Руслан Воз-
ний — лаборант, який цьогоріч за-
кінчив коледж, вступив до Львів-
ської політехніки на заочну форму 
навчання і залишився працювати у 
коледжі. Добре, що є така молодь, 
до якої студенти не мають жодних 
пересторог, адже деколи виникає 
якась проблема, а спудеї, соромля-
чись своїх помилок, бояться зверну-
тися до викладача (керівника). Ми 
ж маємо справу не зі звичайними 
студентами, а з випускниками 9-го 
класу. Цей гурток має показати, що 
їм потрібно для себе відкрити, якщо 
вони хочуть далі реалізовуватися у 
цьому напрямі, — додає Мирослав 
Іванович.

На третьому поверсі коледжу є 
спеціалізована лабораторія обчис-
лювальної техніки та мікропроце-
сорів. Там кожен має своє робоче 
місце. На першому занятті студенти 
ознайомилися з основними момен-
тами при роботі з мікроконтролера-
ми (джерелом живлення, кварцовим 
резонатором і схемою скидання), 
без яких на реальній схемі мікро-
контролер не зможе працювати. 

Своїми враженнями ділиться 
студент першого курсу Олександр 
Василів: 

— Про гурток я дізнався на сай-
ті нашого коледжу в Інстаграмі. На 
першому занятті нам розповідали, 
що таке мікроконтролер, показува-
ли проєкти, які створили наші попе-
редники: програмовані автомобілі, 
презентатори, світлодіодні куби та 
стрічки, годинники тощо.

Анастасія МИГИДЮК
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СТУДІЇ

актуально

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА: АЛЬТЕРНАТИВИ НЕМАЄ?

Коли з’явилася нагода поспілкуватись із атомникамиенергетиками 
з Рівненської АЕС та очільником кафедри теплоенергетики, 
теплових та атомних електростанцій, розмова вийшла за межі 
візитів із лекціями, студентських практик та стажувань. Говоримо 
про перспективи атомної енергетики в Україні.

Завідувач кафедри 
професор Михайло Семе-
рак вважає, що альтерна-
тиви атомній енергетиці в 
Україні нема. 70% україн-
ської електроенергії виро-
бляють саме АЕС.

— Крім цього, атомні 
електростанції продуку-
ють менше викидів, ніж, 
скажімо, теплові, — каже 
Михайло Михайлович. — 
Замість Кіотського прото-
колу два роки тому ухва-
лено Паризьку домовле-
ність, відповідно до якої 
значно зменшать квоти 
з парникових викидів. Ні 
сонячна, ні вітрова елек-
троенергетики не спро-
можні задовольнити по-
треби нашої держави. Щоб 
акумулювати цю енергію, 
потрібна велика кількість 
акумуляторів, що теж за-
бруднюють повітря у ході 
виготовлення, потім по-
стає питання утилізації. 

Провідний інструктор 
навчально-тренувального 
центру ВП Рівненської АЕС 
Олександр Блінов теж вва-
жає, що для вироблення 
такої кількості енергії, якої 
потребує Україна, альтер-
нативи атомним електро-
станціям немає:

— Вараш, наприклад, 
використовує на 44 тисячі 
населення 40 МВт енер-

гії щодоби. У мого коле-
ги Олега Мініча є слайд, 
де показано, яка площа 
потрібна для вироблення 
1 МВт електроенергії гід-
роелектростанцією, со-
нячною, вітровою, тепло-
вою, атомною. Виходить, 
що АЕС займає найменшу 
площу на 1 МВт виробле-
ної електроенергії. 

Чи не бояться люди 
АЕС більше після ви

ходу серіалу НВО „Чор
нобиль“?

— У нас є багато коли-
шніх мешканців Чорноби-
ля. Коли вони приїжджали 
до нас після аварії, то на-
віть не розуміли, що оп-
ромінені, їм ніхто цього не 
сказав. Це „заслуга“ того 
уряду й тої партії. Вони 
ще пам’ятають ту свою 
розгубленість. Колишні 
мешканці Прип’яті див-
ляться серіал, наче наново 
все переживають. На мою 
думку, з технічного погля-
ду, м’яко кажучи, серіал 
нікудишній. Режисер явно 
хотів передати передусім 
біль і втрати тих людей, 
атмосферу. Ми вже з Ми-
хайлом Михайловичем 
обговорювали, що нині 
виникло так багато версій, 
що вже чітко зрозуміти, де 
правда, а де вигадка, не-
можливо.

Яка ще небезпека, 
крім людського чин

ника, є на атомній елек
тростанції?

— Енергоблоки з реак-
торами ВВЕР-1000 — це 
не зовсім енергоблоки з 
реакторами РБМК. Тут із 
самого початку врахова-
на ймовірність аварій, і 
проєктом закладено, що є 
системи, які не дадуть по-
ширитися викидам радіа-
ції за межі контрольованої 
зони. Є повна мінімізація 
ризиків техногенної ката-
строфи. У нас уже розро-
блено так звані постфуку-
сімські заходи, щоб навіть 
якщо буде так званий ре-
жим блек-аут (чорна діра), 
тобто повне знеструмлен-
ня станції з втратою всіх 
джерел енергопостачан-
ня, як це було на Фукусі-
мі, відповідне обладнання 
зможе автономно подати 
живлення і виконати роль 
тепловідведення. (Коли 
реактор вимкнено, у ньо-
му однаково є залишкове 
енерговиділення, адже 
це величезна маса урану, 
його треба охолодити — 
тільки після цього можемо 
говорити, що реакція при-
пинилась). Крім того, що в 
проєкті закладено безпе-
ку, ми ще сповідуємо куль-
туру безпеки (це один із 
основоположних моментів 
у роботі працівників АЕС).

— У нас на 4 станці-
ях працює 15 реакторів. І 
10 із них уже відслужили 
гарантійний термін (30 
років), — розповідає за-
відувач кафедри. — Після 
цього терміну здійснюють 
обстеження і вирішують 
— закривати їх чи продов-
жувати термін експлуата-

ції. На 10 реакторах уже 
продовжили термін екс-
плуатації: на 2 реакторах 
ВВЕР-440 на РАЕС — на 
20 років, усі інші — на 10 
років. А ще 5 реакторів не 
вичерпали свої 30 років. 
До 2035 року всі реактори 
відпрацюють запланова-
ний ресурс. Уже є проєкт, 
створений консорціум із 
американцями про будів-
ництво малих реакторів 
— не на 1000 МВт, а лише 
160 МВт. Вони надійніші і 
мають гарантійний термін 
експлуатації 60–80 років. 
На енергетичному форумі 
в Києві я чув і читав у нау-
ковій літературі: на нових 
реакторах атомної станції 
можлива аварія хіба тоді, 
якщо астероїд влучить у 
реактор.

— Хочу додати щодо 
продовження ресурсів, — 
зауважує Олександр Ми-
колайович. — Це не ноу-
хау України. Над продов-
женням ресурсу працює 
весь світ. Фінляндія — не 
бідна з економічного по-
гляду (хоч на природні ре-
сурси не дуже багата), але 
продовжила термін екс-
плуатації обох реакторів 
ВВЕР-440 на станції Ловій-
са, якщо не помиляюся, на 
30 років. Проєктом закла-
дено 30 років, ми здійсни-
ли дослідження, бачимо, 
що матеріал (і це науково 
доведено) може працю-
вати, частина обладнання 
замінюється.

— Америка теж про-
довжує термін експлуа-
тації енергоблоків. У них 
термін — 40 років, — каже 
професор Семерак. — І на 
40 продовжують. Це за-
гальна тенденція у світі. 
Але дуже важливо про-
контролювати, особливо 
сам реактор — основну 
„деталь“ цього механізму. 
І для цього активно працю-
ють. Я знаю, коли 2010-го 
робили обстеження пер-
шого блоку на РАЕС, при-
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ОСВІТА І БІЗНЕС

асоціація правників

GDPR В УКРАЇНІ

У рамках ComplianceLawForum, що 
його організувала команда локального 
осередку АПУ при Львівській політехніці, 
відбулася лекція, присвячена темі GDPR 
Compliance в Україні.

Нагадаємо, що 
GDPR (GeneralD
ataProtectionRe
gulation) — це 
загальний рег-
ламент про за-
хист даних, або 
нові правила 
захисту персо-
нальних даних, 
ухвалені в Єв-
росоюзі. 

На перший 
погляд незро-
зуміло — який 
стосунок має 
GDPR до Укра-
їни? Проте важливою 
особливістю регламен-
ту є принцип екстери-
торіальної дії його норм, 
тобто що його дія розпо-
всюджується не лише на 
країни ЄС, а й на всі інші. 
Тому компаніям, які обро-
бляють персональні дані 
мешканців ЄС, незалеж-
но від місця перебування, 
варто звертати особливу 
увагу на регламент. Адже 
його порушення, за сло-
вами лекторки, карається 
великими штрафами та 
зниженням міжнародної 
репутації компанії.

Головною метою GDPR 
є гарантія захисту персо-
нальних даних громадян 
ЄС без прив’язки до гео-
локації держави, де вони 
зберігаються. Він спря-
мований на підсилення 
захисту цих даних. Тому 

основна вимога до ком-
паній, які працюють із 
такими даними, — 
забезпечення конфі-

денційності та збе-
реження даних. 

Як пояснила 
лекторка Окса-
на Кочкодан: 

— GDPR не 
в с т а н о в л ю є 
прив’язки до 
конкретних при-
йомів та методів 
захисту персо-
нальних даних, 
а залишає це 

право, яке постає обов’яз-
ком за компаніями, проте 
бере на себе право здійс-
нювати контроль та кара-
ти у разі недотримання 
стандартів.

Зі слів п. Оксани, 
партнера AxonPartners, 
для України важливою є 
частина статті, що стосу-
ється екстериторіальної 
дії закону. Оскільки в ній 
йдеться про те, що рег-
ламент застосовують до 
обробки персональних 
даних контролером або 
обробником, який має 
компанію поза межами 
ЄС (наприклад, компанія 
з України), якщо обробка 
пов’язана з постачанням 
товарів чи наданням по-
слуг на території ЄС.

Наприклад, якщо є 
сайт компанії, що пра-
цює лише українською 

мовою, але приймає оп-
лату у гривнях, доларах 
та євро, то його оціню-
ють таким, що не тар-
гетований на роботу за 
межами України. А якщо 
сайт розроблено не лише 
українською, а й, напри-
клад, німецькою, хоча й 
замовлення може зроби-
ти громадянин ЄС у ме-
жах України, тут уже йти-
меться про відповідність 
до GDPR. Під час обгово-
рення майбутні юристи 
мали змогу запропонува-
ти власні алгоритми для 
ведення українсько-єв-
ропейської співпраці. 
Також гості заходу мали 
нагоду провести власний 
аналіз запропонованих 
комерційних та держав-
них компаній та визначи-
ти, чи дотримуються вони 
всіх стандартів GDPR і як 
це впливає на успішність 
та прибутковість їхнього 
бізнесу.

Зі слів юристки, укра-
їнським компаніям по-
трібно близько 40 доку-
ментів, щоб провадити 
роботу відповідно до по-
ложень GDPR. Більшість з 
них є внутрішніми доку-
ментами й лише незначна 
їх частина має розміщу-
ватися на сайті.

Ці документи вико-
ристовують, щоб довести 
регуляторним органам 
підзвітність компанії, 
показати, що вона веде 
свою роботу згідно зі 
стандартами GDPR. До 
того ж важливо прописа-
ти не лише політику при-
ватності, а й відповідаль-
ність при обробці даних 
усередині компанії.

Також експертка на-
вела учасникам форуму 
приклади українських 
ІТ-компаній, які успішно 
використовують цю си-
стему у своїх кейсах та 

порівняльний аналіз того, 
як змінилась їхня репу-
тація та прибутки після 
впровадження нової сис-
теми.

Оксана Кочкодан під-
сумовує:

— GDPR — це прогре-
сивний документ, який 
суттєво підвищить рівень 
захисту персональних 
даних і в ЄС, і за його 
межами. Оскільки його 
регламент не лише по-
новлює довіру користу-
вача, що дозволяє бізне-
су максимально швидко 
використати можливості 
на єдиному європейсько-
му ринку, а й забезпечує 
провадження широкого 
спектра послуг на іно-
земному ринку. Щобіль-
ше, як могли зрозуміти 
молоді юристи в ході 
дискусії, важлива ексте-
риторіальність дії регла-
менту. Адже це дозволяє 
застосувати норми GDPR 
на практиці щодо великої 
кількості суб’єктів, почи-
наючи від суб’єктів даних 
та завершуючи компанія-
ми-порушниками правил 
захисту й обробки пер-
сональних даних. GDPR 
дозволить об’єднати без-
межну кількість правил, 
які раніше регулювали 
питання захисту і оброб-
ки персональних даних 
в один уніфікований акт. 
Тож якщо Україна планує 
стати конкурентоспро-
можним учасником між-
народних європейських 
відносин, їй необхідно 
впровадити в широке 
використання систему 
GDPR, оскільки це суттє-
во підвищить наш імідж 
серед європейських ком-
паній, та укріпить довіру 
європейців до україн-
ських компаній.

Анастасія ЗАДОРОЖНА

їхали 350 людей із МАГАТЕ 
та інших організацій. Чер-
гова така реорганізація — 
2030–2035 роки. І до цього 
готуються. Тож перед на-

шими випускниками чима-
ло роботи. Нині Китай, Ін-
дія, уся Африка (Маврикія, 
острівні держави), Півден-
на Америка дуже сильно 

розвивають атомну енер-
гетику, активно будують 
станції. Минулого року до 
нас приїжджали китайці, 
ми домовилися про обмін 

магістрами. Ну, і в нас не-
вдовзі будуть нові станції, 
треба вчитись і розвива-
тись.

Тетяна ПАСОВИЧ

ч. 31 [3071]
24 — 30 жовтня  2019 7



СТУДІЇ

юні науковці

ПЕРШОКУРСНИК, А ВЖЕ ВІДКРИВ СВІЙ ПАРАДОКС!
На адресу редакції надходить чимало листів і пропозицій, найцікавіші з них ми 
публікуємо чи враховуємо в своїй роботі. А ось цей лист викликав особливе 
зацікавлення, й наша кореспондентка зустрілася з його автором і поспілкувалася 
з ним. Але спершу — витримки з листа. 

Як з’являються 
парадокси

„Цього літа я отримав свідоцтво 
про авторські права на науковий твір 
„Парадокс порушеної рівноваги ва-
желя“ за № 89823 від 14.06.2019 р. 
Але... звідкіля ж узявся парадокс?

А було так. Колись давно моєю 
улюбленою забавою на дитячих 
майданчиках була гойдалка. Поки 
мій напарник на гойдалці поділяв 
задоволення — то злітати вгору, то 
опускатися вниз, — усе було добре. 
Але щойно його кликали батьки, або 
ж він вирішував побігти до каруселі 
чи ще кудись, то негайно, без усі-
ляких попереджень і церемоній, 
зістрибував з гойдалки. Зрозуміло, 
що так само різко мій бік гойдалки 
під моєю вагою з усього розмаху ге-
пався униз. Отут уже все залежало 
від того, чи був на той час мій бік 

гойдалки в найвищому положенні 
і чи встигав я загальмувати падін-
ня гойдалки ногами. Бувало й так, 
що момент втрачав, і дискомфорт у 
п’ятій точці опори таки залишився 
темним спогадом про ті світлі часи.

Однак час минав, а коли у сьо-
мому класі з фізики ми пройшли 
теми простих механізмів і закону 
збереження енергії, мої пригоди на 
гойдалках постали переді мною вже 
у своїй науковій сутності.

Ще пізніше, уже під час повто-
рення перед ЗНО матеріалу попе-

редніх років, мені згадалися всі ті 
перипетії і якось мимоволі з’яви-
лося бажання з’ясувати остаточно: 
чому ж усе-таки гойдалка гепалася 
з такою силою. 

Вважаю, що почасти це мені 
вдалося, й хочу поділитися форму-
люванням виявленого парадоксу 
порушеної рівноваги важеля: пара-
докс енергій порушеної рівноваги 
важеля полягає в тому, що в сис-
темі відліку важеля енергія, отри-
мана винятково за рахунок роботи, 
що вивела важіль з рівноваги, може 
бути більша за енергію, що витра-
чена для виконання саме цієї ро-
боти. До того ж закон збереження 
енергії не порушується, проте по-
яснити всі подробиці тут, звичайно, 
не вдасться.

Павло БРАТЮК, 
студент групи ТР-13 ІТРЕ

Від гойдалки — 
до авторського 
свідоцтва

Павле, чим важливе Ваше від
криття і яке його прикладне 

значення?
— Я ще не задумувався над прак-

тичним застосуванням парадоксу, 
бо зосереджений на теорії. Наразі 
маю лише авторські права, а не па-
тент. Адже патент можна отримати 
тільки тоді, коли парадокс буде не 
просто теорією, а корисною модел-
лю. Певні думки щодо цього в мене 
вже є.

Давно досліджуєте це питання?
— Це фізика, яка потребує, за-

звичай, тільки шкільних знань за 
5‒6 класи. Батько запропонував 
мені зайнятися цим після закінчення 
школи, на канікулах. Упродовж усьо-
го літа я працював із теорією, думав 
над правильним формулюванням і 
нещодавно отримав сертифікат. 

А Ваш тато — фізик?
— Він, а також моя мама закін-

чили Львівську політехніку, Інсти-

тут телекомунікацій, радіо-
електроніки та електронної 
техніки. Батько є моїм натх-
ненником і мотиватором, ді-
литься зі мною своїми іде-
ями щодо патенту, хоча 
в основному я працюю 
сам. З його ініціативи 
і за його рекоменда-
цією я також вступив 
до ІТРЕ. 

Що Вам потріб
но, щоб рухатися далі, про

довжувати проєкт і отримати на 
нього патент?

— Я ще не знаю, коли закінчу 
проєкт. Рамок не встановлював. 
Адже потрібно правильно оформи-
ти, сформулювати в офіційно-ді-
ловому стилі, перевірити текст 
на помилки. Оскільки тепер я зо-
середився більше на навчанні, то 
робота значно сповільнилася по-
рівняно з канікулами. Спершу хочу 
закінчити університет, далі — пра-
цювати над проєктом серйозніше. 
Сподіваюся, знання, які отримаю 
в університеті, допоможуть мені в 

цьому. Навіть нині, коли в мене 
з’являється ідея, — нотую її. 
На лекціях фізики і матема-
тики прислухаюсь, щось нове 
й корисне для мого проєкту 

записую.

Що плануєте ро
бити надалі?

— Можливо, роз-
міщу цей парадокс у 
Вікіпедії, перекладу 
його іншими мовами. 

Оскільки я навчався в польській 
гімназії (№ 10 імені святої Марії 
Магдалини) і знаю польську мову, 
то перекласти на неї — проблем 
не буде. Але потрібно зробити 
ще й англійський переклад. І хоч 
я розмовляю й розумію англійську 
мову, але написати правильно гра-
матично навряд чи сьогодні зможу. 
А взагалі, планую в майбутньому 
бути науковцем у галузі ІТ-техно-
логій. Можливо, спробую викори-
стати свій парадокс і в цій царині.

Розмовляла 
Анастасія МИГИДЮК

ч. 31 [3071]
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СТУДІЇ

інтерактивний простір

КРУТИСЬ, ПЛАТІВКО!

Sound History museum почали створювати 
на початку 2019 року, а нині це платформа, 
де збирають та ремонтують аудіотехніку. 
Музей активно готується до відкриття, і 
скоро львів’яни та гості міста зможуть 
відвідати новий простір.

Удома в цього хлоп-
ця завжди грала музика. 
Магнітофони, програвачі, 
радіоли, платівки, касети, 
а потім уже диски. Студент 
шостого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіо-
електроніки та електро-
нної техніки Сергій Мель-
ников розповідає, що це не 
могло не вплинути на його 
майбутнє. 

— Коли щось ламалося, 
то я намагався ремонтува-
ти і з’ясовувати, чому так. 
Тоді вже вдома був інтер-
нет і можна було зайти на 
якийсь форум і почитати, 
що та як. Отож поступо-
во певний досвід і знання 
назбиралися, і це перерос-
ло в серйозне захоплен-
ня, — розповідає Сергій.

Тому згодом він почав 
музикувати, паралельно 
ремонтував стару аудіо-
техніку. Спочатку хлопець 
приносив всю апаратуру 
додому. 

— Потім мама почина-
ла мене сварити, що я несу 
непотріб додому. Згодом я 
це все переніс до гаража. 
Минуло десь із сім років, і 
я зрозумів, що цю ідею з 
музеєм потрібно втілюва-
ти в життя. Знайшов од-
нодумців, зокрема Юрія 
Качарука, і ми вирішили, 
що треба зробити інтерак-
тивний простір, де можна 
було б послухати музику з 
носіїв, які були колись, — 
згадує Сергій Мельников.

У Львові такого наразі 
ще немає. Є музей аудіо-
техніки в Одесі, але це, 
зазначає Сергій, радше 
приватна колекція. Є щось 
подібне у Вінниці, але 

там —загальний ретро-му-
зей „Автомотовелофото-
радіо“, і там є експозиція з 
аудіотехнікою. Себто, крім 
приватних колекцій, нічого 
майже немає.

Спочатку в команди 
Sound History museum була 
невелика власна колекція. 
Коли вони придумали ди-
зайн, назву та концепцію 
проєкту, створили сторін-
ки в соцмережах, то зна-
йомі почали щось прино-
сити. 

— Спочатку ми самі 
шукали, а нині вже знахо-
дять нас. Працюємо спіль-
но з платформою „Kоло“, 
яку заснував студент Ін-
ституту комп’ютерної тех-
ніки, автоматики та метро-
логії Василь Ракочий. У нас 
вийшов непоганий тандем, 
оскільки вони теж мають 
справу з електронікою. 
Всю апаратуру, яка потра-
пляє до нас, розсортовує-
мо. Дивимося, що йде до 
нас, а що до Василя. Мак-
симально ремонтуємо, — 
говорить Сергій.

Точну кількість експо-
натів, які є зараз, назвати 
важко. Поки що команда 
формує каталог на 70–80 
експонатів. 

— Деякі експонати в 
робочому стані, а є такі, 
що гарно збереглися, але 
працездатність втратили, 
або навпаки. Ось ця радіо-
ла 1957 року, — Сергій по-
казує рукою на полицю, де 
стоїть розібрана радіотех-
ніка, — вона працює, але 
зовнішній стан такий собі. 
Тому хлопці повністю її ро-
зібрали і працюватимуть 
над дерев’яним корпусом. 

Зашліфують, пошпаклюють 
і пофарбують, щоб він був, 
мов новенький, — пояснює 
хлопець.

Цінним експонатом є 
програвач вінілу „Елек-
троніка б1-01“ 1978 року 
випуску. Таких залиши-
лося мало. По-перше, він 
дуже дорого коштує. Це 
апарат преміум-класу. 
Він дуже масивний, важ-
кий — 15 кг. Тут виготов-
лено все з металу та де-
рева. По-друге, через те, 
що він був дорогий, його 
важко було купити. У музеї 
він у доброму стані, пов-
ністю відремонтований. 
Програвач потрапив до 
Сергія випадково:

— Ми були в мого коли-
шнього керівника в гостях. 
У нього в підвалі багато 
цікавих старих речей. І 
серед них я побачив цей 
апарат. Він був брудний, 
нікому не потрібний. Мені 
сказали: можеш його за-
бирати.

Ось радіоприймач 
„Балтика“ 1954 року. Його 
виготовили на Ризькому 
заводі. Він у дуже гарному 
стані. Його принесла літ-
ня жінка зі Львова. Вона по 
радіо почула про наш му-
зей і передала нам цю річ. 

— Все це повністю 
працює. Єдине, що в цих 
діапазонах важко щось 
зловити, адже тоді ще не 
було ФМ-станцій. Тут є 
довгі, короткі і середні 
хвилі, — продовжує Сергій 
Мельников.

А ось і грамофон „Мо-
лот“ 1948 року. Майже 
в ідеальному стані. Тут 
навіть є його рідна коро-
бочка з новенькими гол-
ками. Колись система була 
зовсім інша, і голки були 
знімні у вигляді цвяшків. 
Хлопець розповідає, що 

раніше платівки були не 
вінілові. Їх робили з тако-
го матеріалу, який назива-
ється шелак.

Sound History museum 
ще не мав офіційного від-
криття, але планує відчи-
нити двері для відвідувачів 
уже невдовзі. 

Приміщення для му-
зею надала StartUp-шко-
ла. Тому нині у них більше 
простору, є місце для май-
стерні, виставкове примі-
щення. 

— Спонсорів наразі не 
маємо, але ми завжди від-
криті, якщо хтось хоче чи-
мось допомогти. Гроші не 
збираємо, а кажемо, що 
нам потрібно: запчастини, 
інструменти, фарба, ме-
блі, зокрема стелажі. Шу-
каємо дерев’яні піддони, 
щоб зробити лавочки, — 
ділиться Сергій.

Нині в команді музею 
вже є до 10 людей. Вони 
працюють, ремонтують 
техніку. Це студенти з Ін-
ституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та елек-
тронної техніки. Сергій за-
значає, що вони не лише 
роблять добру справу 
й створюють музей, а й 
набираються досвіду та 
практичних знань. В уні-
верситеті ж черпають тео-
ретичні знання.

У планах коман-
ди є ідея назвати про-
стір, де працюватиме 
SoundHistorymuseum та 
платформа „Коло“, Тех-
нарнією. Чому саме така 
назва, хлопець просить 
тримати в секреті.

За словами Сергія 
Мельникова, це має бути 
арт-простір, де відбувати-
муться тематичні вечірки, 
показуватимуть кіно.

Марія МАСЮК
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

духовність 

ДОРОГОЮ ДО БОГА

Проща, паломництво — це подорож із особливими пунктами 
відвідин, якими є святі місця. Це не просто поїздка задля 
задоволення чи нових вражень, а передусім один зі способів 
ушанування Бога, люди мандрують та проходять певний 
шлях. ЦСК (Центр Студентського Капеланства) намагається 
організовувати студентські прощі щонайменше двічі на рік, 
приблизно кінець вересня — початок жовтня (подячна за 
успішне навчання) та в червні.

Нині капелани пра-
цюють зі студентами не 
задля масовості. Вони 
вважають зайвим приму-
сове залучення до прощ. 
Але свідома частка ініціа-
тивних студентів зараз не 
висока, хоч для зручності 
студентів, прощі організо-
вують у вихідні, щоб вони 
не пропускали пар. Зага-
лом докладну інформацію 
про прощі, їх час та місце 
спудеї можуть знайти у 
мас-медіа та соціальних 
мережах, а також на офі-
ційному сайті капеланства. Часто й 
самі студенти залучають нову ауди-
торію, пропагуючи духовність серед 
свого оточення.

На жаль, більшість студентів є тро-
хи пасивна, інертна в питанні Божого 
слова. Але є й ті, які шукають Бога та 
не задовольняються лише обрядові-
стю та видимими формами, хочуть 
шукати зміст, внутрішнє наповнення, 
розуміти, як це змінить їх та допоможе 
стати кращими, ближчими до Бога.

Сучасні студенти часто зверта-
ються за порадами і навіть просять 
стати їхніми духівниками. Звертають-
ся переважно з питань духовності. 
Але часом приходять по допомогу, 
бо не можуть знайти спільної мови зі 
середо вищем. Переважно це ті, котрі 
мешкають у гуртожитках.

Нагадаємо, нещодавно, 5 жовт-
ня, відбулася студентська проща від 
Рясного-Руського до Страдча. До-
рога тривала близько трьох годин. 
Страдч — це мальовниче селище 
Львівщини, яке називають Україн-
ським Єрусалимом. Тут є відпусто-
вий Марійський паломницький центр, 
святиня УГКЦ, яка за значущістю до-
рівнюється Зарваниці та Уневу. Це та-
кож одна з найдавніших українських 
християнських святинь, адже молитва 

вперше вознеслася тут до неба ще в 
далекому ХІ ст.

— Прощу присвячено 75-річчю від 
дня смерті Митрополита Андрея, тому 
зі студентами активно обговорювали 
дитячі та юнацькі роки Митрополита, 
труднощі, що спіткали його на шляху 
до монашого покликання, та родинні 
негаразди, з якими він стикався. Як 
батьки Митрополита Андрея спершу 
не були впевнені у правильності ви-
бору сина, так і наші батьки іноді мо-
жуть не довіряти нашому вибору та не 
надати нам належної підтримки. Ми 
показали студентам важливість влас-
ного вибору без втручання сторонніх 
на прикладі Митрополита, — розповів 
о. Ігор Хомічак.

Капеланство планує організову-
вати не лише студентські прощі, а й 
зустрічі по гуртожитках для студен-
тів, щоб надати їм духовну підтримку 
та розраду, а також допомогти їм ді-
знатися більше про духовність. Також 
планують організувати молитовний 
вечір до Дня студента (17 листопада), 
де університетська молодь зможе не 
лише побувати на Божественній лі-
тургії, а й узяти участь у дискусії зі 
священниками й отримати відповіді 
на питання, котрі їх цікавлять.

Анастасія ЗАДОРОЖНА

наш календар

27 жовтня — День автомобі-
ліста і дорожника. 
30 жовтня — День політв’язня.

Пам’ятні дати
24.10.1937 — енкаведисти роз-
стріляли Михайла Семенка, зна-
ного українського поета-футу-
риста.
24.10.1804 — народився Едуард 
Вебер, німецький фізик, який 
спільно з К.  Ґаусом розробив 
систему електричних і магніт-
них одиниць.
24.10.1945 — День ООН (набрав 
чинності Статут ООН).
25.10.1657 — гетьманом України 
обрали Івана Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро 
Яворницький, відомий україн-
ський археолог, етнограф, істо-
рик і письменник.
26.10.1612 — запорожці з поляка-
ми здобули Москву.
26.10.1947 — початок найма-
совішої у повоєнний період 
депортації українців західних 
областей.
27.10.1745 — народився Максим 
Березовський, відомий україн-
ський композитор.
27.10.1887 — померла Олексан-
дра Псьол, українська поет-
ка-демократка.
27.10.1931 — померла Христина 
Алчевська, українська поетка.
28.10.1894 — помер Омелян Ого-
новський, український літерату-
рознавець, автор „Історії літера-
тури руської“.
28.10.1989 — Верховна Рада УРСР 
ухвалила закон про державний 
статус української мови.
29.10.1783 — помер Жан Ленор 
д’Аламбер, французький про-
світитель, філософ, математик 
і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор 
Махно, лідер селянського руху 
в Україні, „гуляйпільський бать-
ко“.
29.10.1914 — перемога Україн-
ських Січових Стрільців на горі 
Ключ.
30.10.1632 — створено Києво-Мо-
гилянську колегію.
30.10.1882 — народився Михайло 
Бойчук, український художник.
30.10.1947 — помер Юрій Клен, 
український поет і літературоз-
навець.
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тренінг

МОВА ВОРОЖНЕЧІ, АБО ЧОМУ НЕ ІСНУЄ 
ПОНЯТТЯ „БІЛЬШОСТІ“

Під час тижня тренінгів Best Lviv до студентів 
завітав Володимир Бєглов — голова Освітнього 
центру з прав людини у Львові, який 
організував лекцію на тему „Мова ворожнечі: 
від слова до діла“. Подібні лекції він читає вже 
чотири роки в різних містах України.

Чому ж уживати деякі 
слова погано та до чого 
це може призвести? Мова 
ворожнечі — це небез-
печне мовлення, яке веде 
до конфліктів, насильства 
і смертей. Якщо говорити 
про Львів, то маємо місто, 
де поруч працюють кав’яр 
та айтішник, де співісну-
ють різні культури. Вод-
ночас, це місто, де є мова 
ворожнечі. Пригадаймо 
напади на ромів. Ця ситу-
ація і є прикладом розкві-
ту мови ворожнечі. Тоді 
вбили одного чоловіка, 
людей поранили ножами. 

Володимир Бєглов: „Я 
не закликаю любити ро-
мів. Ромська проблема у 
Львові справді існує. Щоб 
зрозуміти, звідки вона 
бере коріння, потрібно 
знайти її причини“.

Чи можуть ваші слова 
стати причиною чужого 
насильства, про яке ви 
навіть не дізнаєтеся? Мо-
жуть. Ось, наприклад, по-
ширилися звідкись жар-

тівливі новини на перше 
квітня про ромів. Журна-
лісти можуть створити з 
цього негативний образ 
цієї соціальної групи. Є 
люди, які після таких но-
вин візьмуться до актив-
них дій, як це зробили у 
зазначеному випадку. 
Володимир Бєглов за-
уважив, що злочинність 
не має національності, 
перед нами завжди кон-
кретна людина. 

Загалом є одинадцять 
офіційних визначень по-
няття мови ворожнечі. 
Комітет міністрів Ради 
Європи визначив це так: 
„Мова ворожнечі — це всі 
форми самовираження, 
які вміщують поширення, 
підбурення, сприяння або 
виправдання всіх видів не-
нависті й нетерпимості“.

Коли ми говоримо про 
всі форми самовиражен-
ня, то це не лише заяви 
Зеленського. Це і ваш не-
вдалий жарт у маршрутці, 
пост у фейсбуці, напис на 
руці тощо. Всі форми, че-
рез які ви передаєте пев-
ні повідомлення, можуть 
стати мовою ворожнечі. 
Простіше кажучи, мова 
ворожнечі має спільну 
природу із дискримінаці-
єю. Дискримінація — це 
обмеження прав людини 
за двома типами ознак. 
Перше — це те, що вона 
змінити не може, а дру-
ге — те, що змінювати не 
хоче. 

Володимир Бєглов: 
„Чи знаєте ви про пра-

вило 72 копійок? В Укра-
їні, у приватному секто-
рі, тобто не в державних 
компаніях, а, взяти, до 
прикладу, ІТ, на іден-
тичних посадах чоловік 
отримує одну гривню, а 
жінка — 72 копійки. Це 
офіційна статистика Дер-
жстату. Чи мусить жінка 
змінити стать, щоб бути 
не дискримінованою у 
сфері оплати праці? Ні“.

Мова ворожнечі — це 
коли ми знеособлюємо 
людину. Тобто робимо 
одну з її ознак основою 
ідентичності. Зазвичай 
пан Бєглов наводить при-
клад із інвалідами. Вам 
знайоме це слово? Ви ви-
користовуєте його? Лек-
тор зазначає, що воно 
є небезпечне, оскільки 
вказує людині, яка має 
певну інвалідність, що 
вся її особистість кру-
титься лише навколо цієї 
ознаки. Себто ти не є 
студентом, фахівчинею, 
мамою, братом тощо. 
Ти — інвалід. Як же го-
ворити правильно, щоб 
не вживати цього слова? 
Людина з інвалідністю. 
Бо, власне, мова ворож-
нечі починається там, 
де ми кажемо інвалід, 
аутист, гомосексуаліст 
тощо. Замість „людина з 
інвалідністю“, краще го-
ворити просто конкретне 
ім’я. Бо про вади варто 
згадувати лише у кон-
кретних випадках.

Безпритульна люди-
на чи бомж? Наркоман 

чи людина з наркотич-
ною залежністю? Якщо 
до людини ставитися як 
до бомжа, то вона може 
максимум мати безоп-
латну стрижку і гарячий 
обід раз на тиждень. Не 
алкоголік, а людина за-
лежна від алкоголю. 

Будь-яка мова ворож-
нечі народжується зі сте-
реотипів. Слово „усі“ по-
трібно забути. Не буває 
всіх жінок, які не вміють 
кермувати, всіх пенсі-
онерів, які кудись їдуть 
вранці. Перед вами кон-
кретна людина. 

„Я можу сказати, що 
в мене в руці пляшка 
води. Можу сказати, що 
тримаю циліндроподіб-
ний виріб, виготовле-
ний зі світло-блакитно-
го пластику, прозорого, 
наповненого водою і 
призначеного для того, 
щоб лектор міг втамува-
ти спрагу“, — наводить 
приклад лектор.

Умовно, коли ми ка-
жемо „циган“ чи „ау-
тист“, то перед нами по-
стає різноманіття сенсів, 
які ми вкладаємо в ці по-
няття. Те, які стереотипи 
ви поширюєте, впливає 
на світ, у якому живете 
нині і в якому прокине-
теся завтра. Стереотипи 
формують соціальну ре-
альність. Існує ефект ме-
телика: від слів та вчинків 
може залежати доля ці-
лої соціальної групи. 

Марія МАСЮК
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ПРОСВІТА

рада інформує

ПРО ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, МЕМУАРНЕ ВИДАННЯ 
„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“ ТА ПОЇЗДКУ МІСЦЯМИ ЮРІЯ ЛИПИ

На черговому засіданні ради То-
вариства „Просвіта“ Львівської по-
літехніки йшла мова про найближчі 
плани просвітян університету. Зо-
крема, голова Товариства Христи-
на Бурштинська зосередила увагу 
на відзначенні Дня української пи-
семності і мови, яке від 1997 року 
святкуємо 9 листопада — у день 
ушанування пам’яті Нестора-літо-
писця. Вона заохотила політехніків 
узяти участь у загальноміських за-
ходах, які відбудуться 8‒9 листо-
пада, а також організувати свої в 

підрозділах. Зокрема, 9 листопа-
да всі охочі можуть взяти участь у 
написанні Всеукраїнського радіо-
диктанту національної єдності, що 
відбудеться в НТБ.

Також Христина Василівна пові-
домила, що 2 листопада відбудеть-
ся поїздка просвітян на Яворівщину 
місцями Юрія Липи та зупинилася 
на пов’язаних із нею організаційних 
моментах. 

З радістю присутні зустріли по-
відомлення, що книжка про історію 
та діяльність „Просвіти“ в нашому 

університеті невдовзі побачить 
світ. Видавництво Львівської полі-
техніки просить задля визначення 
накладу здійснити передоплату. Ті, 
хто бажає придбати це унікальне 
видання, мають якнайшвидше зго-
лоситися до Ольги Мацейовської 
(вул. Карпінського, 2/4, І навч.к., 
кімн. 206, тел. 032 258 22 56).

Рада також обговорила питан-
ня, які стосуються ролі „Просвіти“ 
в житті держави та Львівської по-
літехніки.

Ярослава ВЕЛИЧКО

„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“
Під прапором неба 
і сонця

У листопаді 1989 р. у Політехніці 
на демократичних засадах обрали 
профком. До нього ввійшли: ниніш-
ній голова профкому Володимир 
Гайдук, Євген Шморгун, Тетяна 
Крушельницька, Мирослав Нене-
ка, Людмила Бригадир, Михайло 
Олійник, Євген Пістун, Маркіян 
Бек, Іван Паралюх та багато знаних 
не тільки у Політехніці, а й у місті 
людей. Головою профкому обрали 
Ореста Кунтого, я очолила культур-
но-просвітницьку комісію.

За два місяці, 21 січня 1990 року, 
мільйони українців вийшли на за-
декларовану Народним рухом 
України акцію „Живий ланцюг“ між 
Львовом і Києвом, ініціатором якої 
був відомий політичний діяч Ми-
хайло Горинь. У Політехніці перед 
вели просвітяни і рухівці, вони ж і 
були головною силою заходу. Дуже 
добре пам’ятаю спротив парткому, 
а коли вже змирилися з цією по-
дією, вимагали йти з червоними 
прапорами. Але нічого з того не 
вийшло. Синьо-жовтий стяг кли-
кав до боротьби за свою власну 
державу. На заклик Руху вийшли 
і колишні партійці, які обіймали в 
Політехніці серйозні посади: заві-
дувачів кафедр, деканів. Біля мене, 
до прикладу, стояв завідувач ка-

федри вищої геодезії і астрономії 
Федір Заблоцький. 

У липні 1990-го задля зближен-
ня українців різних частин України 
Народний рух організував поїздку 
під назвою „Марш на Схід“. Ініціа-
тива виходила з Києва, але, як це 
траплялося під час усіх революцій, 
головна „ударна сила“ була зі за-
хідних областей України. 

Організатором від Політехніки 
виступив профком. Поїхала біль-
шість членів профкому, студенти і 
викладачі — ентузіасти ТУМ і Руху: 
Орест Кунтий, Марія Захарко, Ми-
рослава Шиприкевич, Орест Івахів, 
Маркіян Нагірний та інші. Одяг — 
туристичний, із святкового — ви-
шиті сорочки. Найгарнішу сорочку 
мав пан Орест — із широкою тем-
но-червоною вишивкою, з аристо-
кратичним візерунком. 

За символіку відповідав секре-
тар профкому Мирослав Ненека — 
везли козацьку малинову хоругву, 
ще не „узаконені“ наші рідні си-
ньо-жовті стяги, тисячі малих пра-
порців. Коли під’їжджали до насе-
леного пункту, Ненека „випускав“ 
прапор на волю, тримаючи його 
на витягнутих руках, і він радіс-
но лопотів на повітрі. Зупинялися, 
спілкувалися з людьми, роздавали 
газети, діти бігали з прапорцями. У 
місті Бар партійне керівництво не 
дозволило зупинитися на ночівлю. 
Остерігаючись провокації, хлопці 
чергували цілу ніч. 

А коли колоною зі символі-
кою, у вишиванках, з піснею „Гей 
у лузі…“ ми йшли вулицею міста, 
чули захоплену реакцію: „Послу-
хай, „Червону калину“ співають“. 
По дорозі на Запоріжжя — десятки 
мітингів, найчастіше біля пам’ят-
ників Т. Шевченку, вінки, промови, 
вірші і живе спілкування. Компар-
тійна влада всіляко застрашувала 
народ. Приїжджаємо в село — ні 
душі, усе як вимерло, врешті-решт 
надходить бабуся і буквально оше-
лешує: „Казали ото, що западенці 
крадуть дітей“. Після роз’яснюваль-
ної роботи: „Почекайте, я вам зараз 
пиріжків винесу“. 

Могила отамана Сірка з тисяча-
ми людей — кількісно нас було, ма-
буть, більше, ніж у його козацьких 
походах. І незабутній марш в Запо-
ріжжі. Температура повітря під 40, 
від напруги нещадно болить голова, 
тисячі радісних облич і стяги, стяги… 
В очах мерехтить від барв прапорів, 
козацьких відзнак, гербів земель. До 
нашої колони приєднуються меш-
канці Запоріжжя, пропонують воду, 
морозиво. Виступають Іван Драч, 
Іван Заєць. Безконечне скандування: 
„Україні — волю! Схід і Захід разом“. 
Серця були повні надії.

Христина БУРШТИНСЬКА, 
голова Товариства „Просвіта“ 

Львівської політехніки, 
професор
Далі будеПочаток у чч. 25‒30.
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КУЛЬТУРА

погляд

ЖИТИ В ЕПОХУ ВІРТУАЛЬНОЇ (ВІЗУАЛЬНОЇ) РЕАЛЬНОСТІ

І не лише жити, а й творити нову культуру, яка цілковито не 
схожа на те, що нам пропонували минулі часи. Про культуру 
нині, зі залученням ретроспективного погляду, говорили дві 
письменниці, об’єднані темою „Переходу 1989“ Конгресу 
культури, — Славенка Дракуліч й Оксана Забужко.

Між двох вогнів
Славенка Дракуліч — 

хорватська письменниця 
й журналістка, лауреатка 
Лейпцигської книжкової 
премії за внесок у єв-
ропейське порозуміння, 
авторка книги „Як ми пе-
режили комунізм і навіть 
сміялись“ (український 
переклад з’явився цього-
річ) та збірки репортажів 
„Вони б і мухи не скрив-
дили“ (торік видала „Ко-
мора“):

— Покоління, яке зро-
стало в 70-х, застало 
культуру слів — у пріори-
теті були читання й само-
освіта. Найбільший страх 
— відсутність свободи й 
маніпуляції. Після 1989 
року багато зусиль витра-
тили на те, щоби дізнатися 
правдиву історію, бо коли 
нема чіткого розуміння, 
якою насправді є історія, 
це лякає.

Теперішня культурна 
парадигма — акцент на 
технології й візуальність. 
Французький соціолог 
Фредерік Мартель у сво-

їй книзі „Мейнстрім“, яка 
вийшла 2010 року, пише, 
що сучасна культура роз-
ваг замінила те, що рані-
ше вважалося культурою. 
А перуанський письменник 
і філософ Маріо Варгас 
Льйоса вважає, що колись 
культура продукувала ро-
боти для нащадків, тепер 
же — такі, що надають-
ся для споживання вже. 
Цінність сьогочасному 
культурному продукту ви-
значає ринок, а в усьому 
простежується вплив по-
літики.

Значні зусилля сус-
пільство останні три де-
сятиліття скеровувало на 
те, щоб очистити минуле 
— перегорнути нову сто-
рінку. Та історія зостається 
найбільшою проблемою, 
особливо її комуністич-
ний аспект: у Хорватії, до 
прикладу, скасували при-
близно три тисячі рухів, 
які ініціювали комуністи, 
книжки прокомуністичних 
авторів спалили. Загалом, 
для всіх пострадянських 
країн декомунізація через 
люстрацію й відкриття ар-

хівів дуже важлива. Забути 
погане минуле, ніби його 
не існувало — не найкра-
щий вихід із ситуації. Бо 
незнання може породити 
маніпуляції. Постає питан-
ня: як захистити себе в цій 
новій, візуальній парадиг-
мі, яка не дає мислити?

Новий 
тоталітаризм

Відома українська 
письменниця Оксана 
Забуж ко в 90-ті вироста-
ла. До того, переконана, 
— пристосовувалася до 
життя. Тепер, зізналася, 
намагається зреалізувати 
свій життєвий сюжет. Пи-
тання, яке вона поставила 
у своєму творі „Іноплане-
тянка“, ще перед падінням 
Берлінської стіни, — „наві-
що література?“ перерос-
ло у більш загальне — „на-
віщо культура?“:

— Культура — поняття, 
що містить багато пара-
дигм. Деякі з них змінили-
ся на позір, але не посут-
ньо. Бо історична тектоніка 
дала нам багато можли-

востей, та не факт, що ми 
ними добре скористалися. 
Зруйнування стіни дозво-
лило наповнитися багат-
ством переживань (раніше 
багато емоцій було вилу-
чено з нашого досвіду) — з 
одного боку. Та, з другого, 
— „гній“ Радянського Сою-
зу розтікся по всій планеті.

1984 року чех Мілан 
Кундера опублікував есе 
„Трагедія Центральної 
Європи“ — настав час про-
читати його новими очима. 
Він перший розгледів кон-
флікт європейської культу-
ри і східно-азійської (ро-
сійської) політичної сис-
теми. Центральна Європа 
— терен, де відбувається 
війна між індивідуалізова-
ною культурою і системою 
тотального зоднаковіння. 
Маємо добу нового тота-
літаризму: політика стає 
формою шоубізнесу, а 
культура розвивається як 
політика. Вона не вимагає 
бути пристойним, чесним, 
правдивим, бо це не про-
дається. Треба бути при-
кольним — привертати до 
себе увагу. Навіть високе 
мистецтво, артхаус стають 
на позицію „прикольності“.

Україна борсається у 
клінчі між колоніальною 
моделлю культури до 1989 
року і постколоніальною 
після 2000-го.

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

КРІЗЬ ПРОЗОРІСТЬ СКЛА. 
ЯН ЗОРІЧАК
До лютого наступного року в Музеї 
скла (є і такий у Львові) маємо чудову 
нагоду оглянути виставку одного з 
найвідомішого у світі художникаскляра. 
Потрібно лише, гуляючи площею Ринок, 
завернути на вул. Ставропігійську й 
спуститися східцями вниз.

Твори знаного 
митця — його ро-
боти є в кожному 
великому музеї 
світу — україн-
ським поцінову-
вачам художнього 
скла репрезенту-
ють удруге. Впер-
ше львів'яни й гос-
ті міста побачили виставку 
Яна Зорічака 1995 року, 
вона стала однією з най-
більш відвідуваних в істо-
рії Національного музею у 
Львові ім. А. Шептицького. 

Цьогоріч її експонують від 
9 жовтня — відкрили в ме-
жах ХІ Міжнародного сим-
позіуму гутного скла.

Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

література без кордонів

ЛІТЕРАТУРА ЯПОНІЇ: ПРО БЛИЗЬКЕ Й ДАЛЕКЕ

У Львівській політехніці відбулася зустріч із японським 
письменником Цудзіхара Нобору, який уперше завітав 
до України.

Зустріч відбулася у Науко-
во-технічній бібліотеці за сприян-
ня Японсько-української асоціації 
культурного обміну та Українсько- 
японського центру НУ „Львівська 
політехніка“. 

Цудзіхара Нобору розповів, що з 
юних років є величезним прихиль-
ником творчості Миколи Гоголя:

— Багато я від нього почерпнув. 
Тому завжди хотів поїхати на Бать-
ківщину Гоголя, побачити, де він 
виріс. Я дуже радий, що нарешті 
зміг це зробити. Гадаю, ви добре 
знаєте творчість японських пись-
менників, як-ось Ясунарі Кавабати. 
Мені це приємно. Напевно, читаю-
чи їхні твори, кожен замислювався 
над можливістю пізнати місця, про 
які йдеться. Ось і в мене виникло 
бажання приїхати до України та 
побачити, на основі чого написали 
„Вечори на хуторі біля Диканьки“ і 
„Тарас Бульба“. Приємно й те, що 
зміг завітати до Львова й зустрітися 
з тими людьми, які вивчають япон-
ську мову та цікавляться японською 
культурою.

Письменник каже, що Львів — 
дуже елегантне місто, яке пере-
вершило його сподівання й обов’яз-
ково надихне на створення чогось 
нового. Адже ідеї вже з’являються. 
Матеріалу для рефлексій буде чи-
мало, бо ще запланували поїздки до 
Києва та Одеси. 

Цудзіхара Нобору розповів, як 
почався його шлях літератора. У 

юності він хотів писати, але нічого 
не виходило. Література, як зазна-
чив новеліст, захоплює з молодих 
років — „тебе до неї тягне“. Однак 
ніхто заздалегідь не знає, чи є у 
нього здібності до цього ремесла. 
Нобору теж не знав, як це збагнути, 
але з часів студентства намагався 
постійно щось писати. Спочатку не 
міг повірити, що він є людиною, яка 
творитиме протягом усього життя. 
Письменник пояснив:

— Буває, літературу треба на 
певний час залишити, забути про 
неї. І доки не перестаєте писати, 
триває ваша молодість. А коли від-
кладаєте літературу, починається 
справжнє доросле життя. У той час 
я знав китайську мову й працював 
в одній корпорації. Розумієте, пра-
цівники японських компаній звикли 
працювати дуже відповідально, а 
це важко. Тому довелося покинути 
літературу, бо на неї не було часу.

Отож Цудзіхара Нобору почав 
працювати в торгівельній компанії 
й думав, що вже забуде про пись-
менництво. Їздив до Китаю прода-
вати японські товари. Згадує, як 
побачив китайську культурну ре-
волюцію й комуністичну ідею в дії 
в багатьох тамтешніх містах і селах. 

— Коли був у Китаї, постійно за 
мною стежив якийсь чоловік, чи я 
не шпигун. Я знав китайську мову, 
але однаково був іноземцем. І ось 
у такому середовищі в мене з’я-
вилася ідея написати повість або 

оповідання про себе, про те, що зі 
мною відбувалося. 

Усе це Нобору почав записувати 
до зошита ще в Китаї та, повернув-
шись до Японії, таємно від усіх став 
писати свій перший твір під назвою 
„Ім’я села“, де описує ситуацію у 
глухому китайському селі. Цей твір 
потрапив до рук відомого видавця, 
який і посприяв, щоб його опублі-
кували в журналі. За першу роботу 
Нобору отримав 103-тю Літератур-
ну премію ім. Акутаґава Рюноске, 
яка є найвищою премією для літе-
раторів-початківців. Авторові тоді 
було 33 роки. 

Нобору пише про все, бо, як він 
стверджує, життя є надзвичайно 
розмаїте. Проте є три основні теми, 
які він висвітлює. Перша — кохання. 
Друга — містика. Третя — історія. 

— Ці теми я брав за основу й пи-
сав упродовж сорока років романи, 
повісті, новели, — розповів автор.

Прототипи для своїх героїв Но-
бору інколи зустрічає в житті, а 
інколи вони витворюються у ході 
написання. Також його друг-адво-
кат розповідає цікаві історії з юри-
дичної практики, які стають автору 
в нагоді.

Письменник розповів, що ви-
світлення любовних взаємин у єв-
ропейській та японській традиціях 
дуже різне:

— Коли Японія перебудовува-
лася на європейський лад, при-
йшла література з-за кордону. І це 
були любовні новели. У нас, окрім 
європейських традицій, була своя 
тисячолітня історія. У ній любов 
описано зовсім по-іншому. У Япо-
нії стосунки між чоловіком і жінкою 
не описуються англійським словом 
„love“. Вважається, що кожна жінка 
має духовну силу, а чоловік може її 
почерпнути. Тому у своїх творах я 
поєднував європейські та японські 
любовні традиції. 

Тепер Цудзіхара Нобору працює 
над упорядкуванням свого твору, 
який упродовж тривалого часу 
частинами публікував в одному з 
японських журналів. 

Разом з письменником до Укра-
їни прибув його друг Івакі Мотоо-
мі, який є співвласником великої 
юридичної фірми в Японії. Чоловіки 
товаришують ще зі старшої школи, 
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КУЛЬТУРА

творча зустріч

МАНДРУЮЧИ З ФРАНКОМ

16 жовтня в Інституті підприємництва та перспективних 
технологій Львівської політехніки відбулася зустріч із 
французьким фотографом українського походження Кирилом 
Горішним.

Комікс часто вважа-
ють чимось несерйоз-
ним, розважальним. 
По-іншому вважає Кири-
ло Горішний. Він зазна-
чає, що про комікси по-
чали говорити в Україні 
лише два-три роки тому. 
У Франції ж це ціла куль-
тура. Саме під впливом 
французьких мотивів пан 
Горішний вирішив ство-
рити український графіч-
ний роман за мотивами 
твору Івана Франка „Ге-
рой мимоволі“, який вий-
шов у видавництві „Лео-
поль“. Про Каменяра він 
дізнався в суботній школі 
від діаспори. Після цього 
Кирило вирішив занури-
тись у творчість пись-
менника. Він шукав текст 

про міське середовище, 
щоб якнайкраще пока-
зати Львів і його мульти-
культурність.

Художником став Мі-
хай Тимошенко. Кирило 
Горішний зазначає, що 
вони додали історичних 
персонажів, про яких 
Франко не писав. Мит-
ці досліджували Львів і 
мовби  мандрували його 
вулицями з Каменярем, 
хотіли зробити роман ко-
лоритним, але не втра-
тити оригінальності. За 
словами пана Горішного, 
все це має спонукати до 
читання оригіналу. За-
значимо, що книга „Ге-
рой поневолі“ здобула 
нагороду на Форумі Ви-
давців 2017 року як най-
краща візуалізація.

Кирило вирішив не 
обмежувати себе лише 
галицькими мотивами і 

зробити щось таке, що 
пов’язувало б Україну 
та Францію. Так світ по-
бачило видання Оноре 
де Бальзака „Батько Го-
ріо“. Наразі пан Горішний 
планує видати „Лісову 
пісню“ Лесі Українки.

Завідувачка бібліо-
теки Яна Печериця роз-
повідає, що у Львівській 
політехніці сьогоднішній 
гість не вперше, але в 
ІППТ ще не був. 

— Для себе я відкри-
ла цей комікс, оскільки 
він надзвичайно висо-
кохудожній. Раніше я 
купувала для дітей різ-
номанітні комікси, але 
вони не мали на мене 
такого впливу, а цей про-
сто вразив! Я планувала 
організувати цю зустріч 
ще кілька років тому, 
коли вийшла ця книжка, 
— розповідає бібліоте-
карка.

Марія МАСЮК

їхні взаємини дуже щирі. Мотоомі 
розповів те, що сам автор про себе 
сказати не може. Нобору є членом 
японського літературного товари-
ства, у яке можуть входити лише 
десять людей. 4–5 років тому він 
читав лекції у Варшавському уні-
верситеті на запрошення польсько-
го уряду. Двічі його запрошували 
до Токійського університету для 
читання коротких збірних курсів 
для студентів. Нобору є провідним 
літератором сучасної Японії.

— Я завжди їжджу з Нобору, 
коли він прямує кудись набиратися 
натхнення. Дуже радий, що сьогод-
ні я тут. До слова, коли він пише ро-
мани, то створює величезні пласти, 
у яких задіяно багато героїв. Серед 
них, звичайно, є й негативні. Але, 
пишучи образи негативних героїв, 
треба робити це з певним теплом, 
інакше твір вийде несправжній. Я 
сам не писав літературних тво-
рів, але працюю юристом, і мені 

теж доводиться захищати поганих 
людей. У цих ситуаціях надихають 
твори мого друга. І я надалі обері-
гатиму його від усяких лих.

Довідка 
Цудзіхара Нобору народився 

15 грудня 1945 р. Його справжнє 
ім’я — Муракамі Хіросі. Цудзіха-
ра Нобору — японський письмен-
ник-новеліст, директор та голова 
ради директорів Музею сучасної 
літератури префектури Канаґава, 
член Академії мистецтв Японії. 
Лауреат низки японських премій 
у галузі літератури та мистецтва: 
1990 р. — 103-тя Літературна пре-
мія ім. Акутаґава Рюноске. 1999 р. 
— 50-та Літературна премія „Йомі-
урі“. 2000 р.— 36-та Премія ім. Та-
нідзакі Дзюн’іціро. 2005 р. — 31-
ша Літературна премія ім. Ясунарі 
Кавабата. 2006 р. — 33-тя Премія 
ім. Осараґі Дзіро. 2010 р. — 51-ша 

Мистецька премія Майніці 2011 р. 
— Мистецька премія міністра 
освіти, культури, спорту, науки та 
технології Японії. 2012 р. — 15-та 
Премія ім. Сіба Рьотаро, медаль 
пошани з Пурпуровою стрічкою за 
значний внесок у розвиток літера-
тури та мистецтва. 2013 р. — 24-
та Літературна премія ім. Іто Сей, 
67-ма Премія у галузі культури, 
видавництв „Майніці“. 2016 р. — 
Нагорода Академії мистецтв Япо-
нії. Цудзіхара Нобору є автором 
багатьох книг, зокрема „Вивчення 
літератури в Токійському універси-
теті, від Достоєвського до Танідзакі 
Дзюн’іціро“ та курсу лекцій „Нова 
теорія Цудзіхара Нобору роману 
Ф. Достоєвського „Брати Кара-
мазови“. Його твори перекладено 
англійською, китайською, корей-
ською, французькою та іспанською 
мовами.

Ольга МАЦЬКІВ
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КУЛЬТУРА

цікава практика

МОЗАЇЧНИЙ ЛЬВІВ — ЗБЕРЕГТИ, 
ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ

Студентки другого курсу магістратури ІАРХ кафедри 
містобудування Ганна Жиган і Софія Прядко переддипломну 
практику провели в пошуках і описах львівських мозаїк 
радянського періоду.

Зруйновані „Риби“ на фасаді мага-
зину „Океан“ і стилізоване зображен-
ня жінки з електролампочкою на стіні 
неподалік „Кінескопу“ наприкінці літа 
сколихнули громаду. Річ у тім, що ок-
ремі мозаїки, створені навіть за радян-
ських часів, залишаються якщо не мис-
тецькими, то історичними пам'ятками, 
відповідно, потребують збереження. 
Управління охорони історичного сере-
довища взялося облікувати й досліджу-
вати ті мозаїки, які ще залишилися на 
просторах міста.

Ганна й Софія давно цікавляться 
історією Львова, особливо під'їздами і 
сходовими майданчиками його будин-
ків. На таке захоплення дівчат надих-
нула ще на першому курсі викладач-
ка Тетяна Казанцева — водила їх на 
замальовки, показувала світлини. За 
спостереженнями Ганни Жиган, Львів, 
порівняно з Мукачевом, звідки вона 

приїхала на навчання, ліпше береже 
свої архітектурні цінності. „У рідному 
місті, — шкодує дівчина, — нема що до-
сліджувати — в одному старому будин-
ку знайшла лише один орнамент. Багато 
пам'яток руйнуються — нікому нема до 
цього діла“. Для Софії Прядко, яка теж 
не зі Львова, а зі Славутича Київської 
області, львівські пам’ятки й львів’яни 
не менш цікаві. Після пари Ігоря Чер-
няка студентки вирішили дослідити мо-
заїки — він скерував їх до управління 
охорони історичного середовища для 
проходження переддипломної практи-
ки.

— В управлінні вже мали список ву-
лиць, на яких можуть бути або точно є 
мозаїки, нам треба було перевірити їх 

наявність і стан, — розповідає Ганна. — 
Крім цього — оцінити площу втрат, ме-
тод набору, тобто технологію, за якою 
створено мозаїку — на поверхні, а тоді 
прикріплено чи відразу на стіні, дода-
ти опис її композиції й сфотографува-
ти. Зазначали й рік будівництва дому, 
на якому розміщено, дату створення, 
стиль виконання і майстрів. Кожній мо-
заїці надали номер облікування. Нам 
випало перевіряти й описувати мозаїки 
радянського періоду. Переконалися, що 
найбільше вони зосереджені в Шевчен-
ківському районі.

Щоб отримати доступ до об’єктів 
дослідження, доводилося просити доз-
волу потрапити на завод чи в будинок, 
військову частину, басейн. Багато моза-
їк дівчата побачили на дитячих садках 
і школах — найяскравіші представники 
стилю. Серед зображень переважають 
робітники, та є поряд з ними і кобзар, 
дівчина зі снопом, космонавт, у басей-
нах — морська тематика, на школах і 
садках — рослинний і казковий світ.

Бувало, що творів не знаходили: від 
„Сонячного годинника“ на території 
комплексу „Медик“ не зосталося навіть 
стрілки. Помітили тенденцію до втра-
ти фрагментів мозаїк, інколи від них 
залишилися тільки поодинокі шматки 
композиції. Знищують ті мозаїки, що 
розташовані не на приватній території. 
Та окрім вандалів, мозаїкам завдають 
шкоди сніг і мороз.

Студентки задоволені таким форма-
том своєї практики — створили доку-
менти, які є підставою для збереження 
мозаїк, і ліпше пізнали Львів та його 
жителів.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Вийшов у прокат повноме

тражний фільм Надії Пар
фан „Співає ІваноФран
ківськтеплокомуненер
го“. Це продумана струк-
торно, з якісним звуком, 
художня а водночас доку-
ментальна кінокартина. У 
ній — багато іронії, музики й 
тепла. У цій драмі перепле-
тено комедію з мюзиклом. 
Прем'єру про хор, у якому 
співають комунальники, 
приурочено початку опа-
лювального сезону — куль-
мінаційному моменту для 
„Теплокомуненерго“.

У Львові різноманітними 
культурними заходами 
вшановують пам'ять Ан
дрея Шептицького. Крім 
цього, відзначають 30-ліття 
виходу УГКЦ з підпілля. 1 
листопада, у день смерті 
Митрополита (минає 75 ро-
ків), у Соборі св. Юра можна 
буде побачити його особи-
сті речі. До 12 листопада — 
виставки, концерти, фільми. 
У конференціях та круглих 
столах задіяно виші Львова. 
Повна програма дійств — на 
сайті ЛМР.

На сцені Опери відбулася 
прем'єра двох оперет, які 
режисер Галина Воло
вецька об'єднала в одну 
виставу. „Директор театру“ 
Вольфґанґа Амадеуса Мо-
царта — своєрідна пародія 
на театр, а „Ключ на бру-
ківці, або Пригоди весільної 
ночі“ Жака Оффенбаха — 
комедійний твір про любов-
ний трикутник. Об'єдную-
чим моментом є кастинг у 
театрі в першій історії, на 
який приходить головний 
герой другої оперети.

У ЛНГМ ім. Б. Возниць
кого відкрили виставку 
відомого художника Ва
силя Бажая. Експозиція 
„П'яно-Форте IV“ одного 
з майстрів нефігуральної 
живописної пластики є чет-
вертою у його проєкті, над 
яким працює вже понад 
20 років. Оглянути маляр-
ство й інсталяції можна до 
3 листопада.

За матеріалами  
інформагенцій
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

осінь політехніки

СТУДЕНТИ ПОЧАЛИ ГОТУВАТИСЯ ДО СВОГО СВЯТА

День студента у Львівській політехніці практично 
ніколи не минає без конкурсу КВН „Осінь Політехніки“. 
Цьогоріч фінал гумористичних змагань відбудеться у 
вівторок, 19 листопада.

У ньому братимуть участь пе-
реможці півфіналів. У першому — 
15 жовтня — перемогли „Назва 
команди“ (ІНЕМ) — 6,7 бала і „Від 
сталого розвитку“ (ІСТР) — 6,6. 
Їм програли „Микола мотогонщик“ 

(ІППО) та „Супєри“ (ІМФН) — по 
6,1, „Вовчик братик“ (ІКТА) — 5,2, 
„Вперше бачимо“ (ІГСН) — 4,7.

Друга гра 17 жовтня заверши-
лася з таким результатом: „Збірна 
школьніків“ (ІППТ) та „Збірна ІЕСК 

з кіберспорту“ (ІЕСК) — по 4,5 
бала, „Бригада“ (ІБІД) — 5,3, „Пар-
тія вголос“ (ІГДГ) і „Ще не вмерли“ 
(ІАРХ) — по 6,2, „Кажан увєре
ний“ (ІХХТ) — 6,2, „Вхідні при
строї“ (ІТРЕ) — 6,8, „Ситуація“ 
(ІКНІ) — 7,3. Крім двох переможців, 
за рішенням редакторів, до фіналу 
пройшли також хіміки. Відтак за 
кубок „Осені Політехніки - 2019“ 
змагатиметься п’ять команд.

Т. П.

про кіно

ФОКСТЕР І МАКС: НАРЕШТІ ЩОСЬ ДОБРЕ!

19 вересня стартував прокат нового українського 
дитячого фантастичнопригодницького фільму 
„Фокстер і Макс“. Зрежисував фільм Анатолій Матешко, 
сценаристи — його дружина Анастасія Матешко, а також 
Скотт Парізьєн. Кошторис фільму становить 40 млн грн, 
до того ж 38,5 з них — наші (гроші з податків). Але це 
саме той випадок, коли мені, громадянину, взагалі не 
шкода цих грошей. Чому — далі.

Передусім треба сказати, що мої 
очікування щодо цієї стрічки були 
занижені. Так склалося з декількох 
причин: по-перше, останнім часом 
Держкіно не тішило фільмами, що 
виходили за його підтримки, тому 
з’явилася певна зневіра; по-друге, 
словосполучення „актори-діти“, та 
ще й у головних ролях, лякало, адже 
востаннє з такою характеристикою 
у світ вийшла провальна „Поліна і 
таємниця кіностудії“. Тож ішов я до 
кінотеатру, готуючись до гіршого. 
Але я приємно здивувався, коли зро-
зумів, що помилявся!..

„Фокстер і Макс“ виявився чу-
довим дитячим фільмом! Звісно, він 
не дотягує до рівня шедевру, але 
режисер із поставленим завданням 
впорався дуже добре, адже фільм 
спроможний розважити навіть до-
рослого, що вже казати про дітей. 

Насамперед успіху сприяє сце-
нарій. Так, він не хапає зірок із 
неба, щобільше, переповнений клі-
ше. Але вони зовсім не дратують, 
адже влучно застосовані. Так ми й 
отримуємо просту, але якісну істо-

рію класу „хлопчик і його собака“ з 
домішкою супергероїки. Очевидно, 
творці надихалися „Людиною-паву-
ком“ (2002) Сема Реймі. 

Проте, безумовно, головним (і 
несподіваним) плюсом всієї стріч-
ки стали діти! На „Фокстер і Макс“ я 
відчував справжнє задоволення, що 
у країні вже можна побачити пред-
ставників нового покоління акторів. 
Богдан Козій та Віталія Турчин, вико-
навці головних ролей, відпрацювали 
на найвищому рівні. На жаль, це ще 
не те, що серіал „Дивні дива“ чи ди-
логія „Воно“, але юні митці впевнено 
йшли до того. За весь фільм я помі-
тив лише декілька невдалих сцен, та 
й ті мінуси були незначні. 

Дорослі актори також приємно 
вразили. Головним злодієм став То-
маш Освецінський. Він вийшов ка-
рикатурним, тупуватим, трохи мер-
зотним і дуже харизматичним. Таким 
лиходій і має бути в дитячому філь-
мі. Проте найбільше серед старшого 
покоління виділявся Максим Самчик. 
Його персонаж був антигероєм із 
темним минулим і таємничими мо-

тивами, і за ним було справді цікаво 
спостерігати. 

Не варто забувати й про найми-
лішу істоту стрічки — собаку. Робота 
Фокстера втілив харизматичний пес 
Амадей. Треба зазначити, що рухи 
його пащі в діалогах були анімовані. 
І тут ми плавно переходимо до теми 
хімічного елемента графену…

Комп’ютерна графіка і спецефек-
ти не сліпили надміру та навіть були 
доволі непогані. Звісно, їх не можна 
порівнювати, скажімо, з „Марвелом“, 
але хотілося б нагадати, що бюджет 
нашого фільму становив 40 млн грн, 
що є у 220 разів менше за середній 
кошторис будь-якої частини „Мес-
ників“. 

У підсумку маємо дуже непога-
ний, відносно недорогий дитячий 
фільм. Я б дуже рекомендував під-
тримати цю стрічку та піти на пере-
гляд, а також прихопити молодших 
братів-сестер або дітей. „Фокстер 
і Макс“ — один із тих фільмів, що 
розвивають українське кіно, руха-
ють його у правильному напрямку. 
„Фокстер і Макс“ — кінокартина, за 
яку не соромно!

Микита ГАВРИЛЮК
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ВАША БЕЗПЕКА

навчальна тривога

ГОЛОВНЕ — БЕЗ ПАНІКИ

В одній із кімнат на першому поверсі гуртожитку № 10, що в 
Студмістечку, несподівано виникла пожежа. Вахтер телефонує 
до чергової рятувальної служби міста, в університетську 
диспетчерську службу, відчиняє головні і запасні двері. Про 
пожежу повідомляє мешканців гуртожитку трьома довгими 
дзвінками. 

Студенти збігають 
сходами вниз і швид-
ко виходять на подвір’я 
біля гуртожитку. У цей 
час газовики припиняють 
подачу газу, а енергети-
ки знеструмлюють гур-
тожиток. Один із членів 
добровільної пожежної 
дружини Студмістечка 
починає гасити пожежу 
внутрішнім протипожеж-
ним водогоном. Йому до-
помагають інші працівни-
ки гуртожитку. 

На щастя, „пожежа“ 
була навчальна, планова. 
О 15.30 у фойє зібрали-
ся всі коменданти гур-
тожитків Студмістечка, 
представники штабу ци-
вільної оборони та відділу 
охорони праці універси-
тету. Начальник універ-
ситетської служби по-
жежної безпеки Ярослав 
Комарницький розповів 
присутнім про ситуацію 
з пожежами в Україні, на 
Львівщині, на об’єктах 
навчальних закладів ви-
щої школи, зокрема й про 
ситуацію у Політехніці. Ну 
а потім розпочалося про-
типожежне тренування.

— Такі заходи роби-
мо в університеті двічі на 
рік, — говорить Ярослав 
Омелянович. — Цьогоріч 
у першій половині року 
— у видавництві, в другій 
половині — традиційно 
в одному із гуртожитків. 
Це передбачено наказом 
ректора і має на меті на-
вчити обслуговувальний 
персонал та учасників 
навчально-виховного 
процесу вміло організо-
вувати гасіння умовної 

пожежі на початковому 
етапі. А ще — вміти ко-
ристуватися первинними 
засобами пожежогасін-
ня, внутрішнім проти-
пожежним водогоном, 
вогнегасниками, які є на 
кожному поверсі, чітко і 
злагоджено евакуювати з 
приміщення людей, взає-
модіючи з пожежно-ряту-
вальними підрозділами. 
Ми маємо створити для 
студентів безпечні умо-
ви проживання, а їхнє 
завдання під час реальної 
небезпеки — без паніки і 
страху з нашою допомо-
гою евакуюватися з не-
безпечної зони. Оскільки 
вогнегасник є біля кожної 
шафи пожежного крана, 
то варто всім навчитися 
правильно ним користу-
ватися.

Як демонструє прак-
тика, найкраще навчання 
— практичне. Саме тоді 
виробляються відповідні 
навики правильних дій у 
разі виникнення пожежі. 

Доки політехніки „га-
сять пожежу“, кастелян-
ка Зоряна Мартишин на 
вулиці демонструє сту-
дентам, як правильно ко-
ристуватися вогнегасни-
ком. Вона зриває пломбу, 
виймає „загвіздок“, щоб 
можна було натиснути на 
пусковий пристрій і ске-
рувати речовину на місце 
пожежі. „Попрацювати“ з 
вогнегасником спробував 
і один із студентів. У цей 
час під’їжджає машина 
пожежно-рятувальної 
служби Франківсько-
го району. Пожежники 
вправно і швидко розкру-
чують гідранти, точними 
рухами скеровують їх у 
приміщення, де „стала-
ся“ пожежа, локалізують 
і ліквідовують її.

Тоді начальник служби 
пожежної безпеки Ярос-
лав Комарницький нага-
дує студентам основні 
правила протипожежної 
безпеки (що значно зале-
жить від самих мешканців 

гуртожитків), а коли біда 
прийшла — не панікувати, 
відкинути страх і чітко ви-
конувати накази старших. 

— На жаль, ми не 
завжди можемо потра-
пити до кімнати, де жи-
вуть студенти: то вони на 
лекціях, то вдома їх нема, 
а то просто не пускають 
нас до себе, — бідкаєть-
ся Ярослав Омелянович. 
— А ми ж хочемо лише 
допомогти їм вберегтися 
від неправильних дій і не 
наробити лиха ні собі, ні 
мешканцям гуртожитку.

Студентів, які зібра-
лися на подвір’ї, загалом 
цей захід зацікавив і ви-
кликав багато питань і 
до організатора дійства, 
і до пожежників, які вже 
складали своє нехитре 
обладнання до маши-
ни. Першокурсник ІНЕМ 
Олексій Шапінський вва-
жає, що „отримав цікаву 
інформацію“, хоча багато 
з того знає не лише зі за-
собів масової інформації, 
а тому, що й сам користу-
ється електроприладами. 
А другокурсник ІЕСК Ві-
талій Хайбай, впевнений: 
„коли раптом станеться 
пожежа, все оперативно 
спрацює, і ми будемо у 
безпеці. Головне — не 
втратити спокій та самим 
не спричинятися до таких 
небезпечних ситуацій“.

Катерина ГРЕЧИН
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

візії і плани

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО 
ФІЗВИХОВАННЯ Й СПОРТУ: БІЛЬШЕ РУХУ!

Останні три роки перший місяць навчання наповнено 
цілим рядом спортивнорозважальних активностей — 
вечірній забігфеєрія за участю учасниць конкурсу 
краси, флешмоби до Міжнародного дня студентського 
спорту, ChallengeFest із майстеркласами з гандболу 
та данку, змагання з туризму та спортивного 
орієнтування, які відкривають осінній період 
Універсіади Львівщини. Усі ці заходи організовує 
Львівське обласне відділення Комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН України. Навіщо це і чого 
очікувати далі?

— Наше завдання вже із перших 
днів навчального процесу показати 
студенту, що рухова активність — 
це не лише обов’язковий і потріб-
ний елемент його розвитку, а й ча-
стина  загальнолюдської культури, 
цікавий спосіб разом із друзями 
побувати офлайн, — пояснює голо-
ва львівського відділення Комітету 
Анатолій Ігнатович. — Рухова актив-
ність — необхідна умова здорово-
го довголіття. Зокрема, ВООЗ для 
підтримання здоров’я рекомендує  
щоденні фізичні заняття помірної та 
високої інтенсивності, переважно 
аеробного спрямування тривалістю 
не менше години.

І яка загалом ситуація з руховою 
активністю серед студентів, 

який рівень їхньої фізичної підго
товки?

— На Львівщині, як і в Україні, 
незважаючи на революційні зміни в 
суспільстві, сучасна система фізич-
ного виховання студентів перебуває 
в кризовому стані. Ми намагаємося 
урізноманітнювати пари з фізвихо-
вання, але бачимо, що покоління Z, 
яке нині навчається у вишах, дедалі 
важче затягнути до спортивної зали 
чи на тренувальний майданчик. На-
веду декілька цифр. Починаючи від 
2017 року, головним показником 
системи контролю за станом фі-
зичного розвитку та здоров’я насе-
лення України є щорічне оцінюван-
ня фізичної підготовленості. Торік у 
ньому взяли участь 36123 студенти 
Львівщини. Високий рівень проде-
монстрували лише 8,3% (3006 осіб), 
достатній — 25,7% (9307 осіб), всі 

інші — середній та низький. Значна 
частина студентів взагалі відмови-
лась від тестування.

Чи бачите можливість змінити 
ситуацію?

— Для забезпечення рухової ак-
тивності студентів у відомих універ-
ситетах світу працюють спортивні 
клуби, рекреаційні центри, спеці-
альні курси для студентів, обов’яз-
кові для представників усіх спеці-
альностей. Так віднедавна Польща 
повернула фізичне виховання у пе-
релік обов’язкових предметів.

За кордоном студенти займа-
ються різними видами спорту, бе-
руть участь у змаганнях студент-
ських спортивних ліг, у Всесвітній 
універсіаді, Європейських студент-
ських іграх, чемпіонатах світу та 
Європи, санкціонованих Міжна-
родною Федерацією студентського 
спорту (FISU), Європейською сту-
дентською асоціацією (EUSA). Тала-
новитим спортсменам університети 
пропонують спеціальні програми 
зі знижками вартості навчання та 
дають стипендії. Усе це поступово 
впроваджується в Україні загалом 
та на Львівщині зокрема.

Можливо, є якийсь документ, 
який би передбачав комп

лексне бачення реформ у сту
дентському спорті?

— Так. Оскільки, як відомо, під 
лежачий камінь вода не тече, наш 
Комітет підготував проєкт Страте-
гії розвитку фізичного виховання та 
спорту серед студентської молоді 
на період до 2025 року. У межах 

стратегії плануємо широке впрова-
дження популярних серед молоді 
видів спорту та рухової активності, 
сприятимемо розвитку студент-
ського туризму. Також продовжимо 
модернізацію кафедр фізичного ви-
ховання та переведення дисципліни 
„Фізичне виховання“ з факультатив-
ної на обов’язкову.

Окрім фізичного виховання, 
виокремили у стратегії й напрямок 
студентського спорту: плануємо 
створити та забезпечити робо-
ту центрів студентського спорту, 
спортивних клубів, секцій та інших 
структурних підрозділів у ЗВО. Такі 
вже успішно діють у Львівській полі-
техніці, але це виняток зі загальних 
правил — у більшості вишів ефек-
тивних спортивних клубів нема. 
Прагнемо стимулювати участь 
студентів у студентських лігах за 
видами спорту та перших етапах 
універсіад України. Сприятиме-
мо підготовці й участі студентів у 
чемпіонатах Європи й чемпіонатах 
світу, Європейських студентських 
іграх, всесвітніх універсіадах й ін-
ших комплексних міжнародних 
спортивних заходах, відповідно до 
календарного плану FISU.

Після затвердження стратегії на-
казом МОН України будемо її плано-
мірно втілювати.

Якого результату очікуєте?
— Збільшення кількості студент-

ської молоді, залученої до занять 
фізичною культурою та спортом. 
Успішні спортсмени гідно представ-
лятимуть Україну на міжнародному 
рівні, а суспільство отримає щоріч-
не покращення показників стану 
здоров’я студентства.

Наталя ЯЦЕНКО
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ЗДОРОВ'Я

у фокусі

ЧИ Є АЛЬТЕРНАТИВА КУРІННЮ?

Віднедавна на території Львівської політехніки, крім куріння 
звичайних цигарок, діє заборона на куріння електронних 
сигарет та кальянів. За порушення цих правил передбачено 
адміністративну відповідальність.

Із появою вейпів та 
кальянів з’явилася дум-
ка, що ці нові способи 
куріння можуть стати 
безпечною альтернати-
вою цигаркам чи навіть 
допомогти від них відмо-
витись. Ми поспілкува-
лися на цю тему з доцен-
том кафедри хірургії № 2 
Львівського національно-
го медичного університе-
ту імені Данила Галицько-
го, кандидатом медичних 
наук, судинним хірургом, 
лікарем-кардіохірургом 
Олександром Щуром.

Електронні сигарети 
не є альтернативою зви-
чайним. Навіть якщо ви 
курите звичайні та вирі-
шуєте замінити їх елек-
тронними, то краще так 
не робіть. Коли йдеться 
про кальян, то він навіть 
гірший за негативним 
упливом на організм по-
рівняно з цигарками: у 
ньому завдяки арома-
тизаторам практично 
немає тих неприємних 
запахів, що притаман-
ні цигаркам, але склад 
наповнювачів теж шкід-
ливий. Хоча кажуть, що 
вони всі суперсучасні і 

неймовірно класні, та це 
не так. Проблема цигарок 
не в тому, що вони пога-
но пахнуть, а в тому, що 
там є величезна кількість 
шкідливих для організму 
людини складників, зо-
крема смол тощо. Смола 
(частина конденсату без 
води і нікотину) спри-
чиняє серцево-судинні 
захворювання (насампе-
ред, інфаркт міокарда, 
ішемічний інсульт), злоя-
кісні пухлини (рак легень, 
порожнини рота, гортані, 
горла, стравоходу, сечо-

вого міхура, підшлунко-
вої залози), а також ба-
гато інших захворювань. 
Адже містить поліцикліч-
ний ароматичний вугле-
водень бензопірен і дуже 
часто радіоактивний еле-
мент полоній. Зрештою  
страждає весь організм.

Що довше куриш, то 
більшу дозу отримуєш. 
Мало того, що ви піддає-
те себе шкідливому впли-
ву смол, ба більше — під 
час куріння кальяну мож-
на заразитися й іншими 
хворобами. До прикладу, 
перед вами кальян курив 
хтось, хто хворий на ге-

патит С. Ця хвороба, на 
жаль, дуже легко переда-
ється через кров та інші 
біологічні рідини. Віруси 
доволі стійкі. Тому, на 
думку пана Щура, кальян 
є гіршим, аніж цигарки. 
Кальян також викликає 
залежність. Можна сидіти 
і, так би мовити, спокійно 
годину курити.

Але це куріння стане 
еквівалентом викурю-
вання пачки цигарок. Це 
дуже багато. Який би ку-
рець не був, йому треба 
на це хоча б декілька го-
дин.

Майже всі наші паці-
єнти зі захворюванням 
артерій, які лікуються у 
відділенні судинної хі-
рургії Львівської обласної 
клінічної лікарні, курять. 
Це приблизно дев’ять з 
десяти. Прийдіть сюди 
будь-якої пори року, і ви 
в цьому пересвідчитеся. 
Тому курити однозначно 
шкідливо.

Чи нормальним є 
вейп? Нині в США зафік-
совано 530 випадків важ-
ких захворювань легень, 
які пов’язують із вейпін-
гом. Ці хворі, віком від 18 
до 34 років, здебільшого 
чоловіки. Також є багато 
молодших, до 18 років.

Невідомо, які конкрет-
но речовини спричинили 
це. У пацієнтів були сухий 
кашель, біль у грудях, за-
духа, нудота та блюван-
ня. Там є вісімнадцять 
летальних випадків. Ми 
говоримо не про те, що 
ці штуки можуть вибуха-
ти в роті чи в руках. Ми 
говоримо чітко про вплив. 
Хоча вони ще й можуть 
вибухати.

Жодне якісне неза-
лежне дослідження не 
підтвердило безпечність 
вейпів. Тому не варто 
обманювати себе, що це 
куріння менш шкідливе, 
навіть якщо наразі ще все 
гаразд. Тобто безпечної 
альтернативи цигаркам 
не існує. Олександр Щур 
зазначає, що справа в 
данині моді. Згадайте 
старі фільми, де всі модні 
хлопці ходили і курили, 
здебільшого цигарки без 
фільтру. В Америці теж 
курили, але потім спам’я-
талися, побачили, що то 
зле. З будь-якого погля-
ду — це погано.

Тому нині там курін-
ня вважають хворобою, 
курити в США соромно. 
У нас же до сьогодні вва-
жають куріння чимось ці-
кавим.

Дівчатам курити особ-
ливо небезпечно. Чому? 
Тому що в жінок яйцеклі-
тини закладаються ще в 
утробі матері. Якщо жінка 
курить протягом життя, 
то все токсичне і шкідли-
ве, що є у цигарках, може 
віддзеркалитись на її ді-
тях.

Але, попри аргумента-
цію, наші люди, зокрема 
молодь, продовжують ку-
рити, знищувати себе та 
своє майбутнє покоління. 
На жаль, найважче дово-
дити очевидні речі.

Марія МАСЮК
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СКАНВОРД

Відповіді на кросворд, опублікований 
у числі 28

Горизонтально: 5. Каракал. 8. Амарант. 9. Лам-
пада. 10. Драма. 11. Рур. 13. Наяда. 14. Перемо-
га. 17. Синагога. 20. Луска. 21. Онагр. 22. Театр. 
23. Орден. 24. Донор. 25. Індик. 28. Аймак. 30. Рем-
бо. 31. Економка. 33. Наутилус. 35. Аксон. 36. Дощ. 
38. Форум. 39. Ехнатон. 40. Телепат. 41. Лимонад.
Вертикально: 1. Акваланг. 2. Кратер. 3. Школяр. 
4. Аліменти. 6. Байдарка. 7. Казанова. 12. Улісс. 
14. Проміле. 15. Марокко. 16. Алгебра. 17. Самогон. 
18. Антракт. 19. Абрикос. 26. Дромадер. 27. Імаго. 
29. Міліметр. 32. Канитель. 34. Анфілада. 36. „Ди-
намо“. 37. Щетина.

Відповіді на кросворд, опублікований 
у числі 29-30

Горизонтально: 3. Дездемона. 6. Коран. 
7. Актор. 9. Геній. 10. Отава. 12. Тапір. 14. Гало. 
15. Спіритизм. 17. Кафе. 18. Іслам. 19. Такса. 
20. Степ. 22. Квазімодо. 23. Кета. 24. „Рапід“. 
26. Арена. 28. Сонар. 29. Ліана. 31. Кінза. 
32. Анімаліст.
Вертикально: 1. Озон. 2. Рона. 3. Дарій. 4. Елі-
та. 5. Астат. 6. Конто. 8. Ропак. 9. Гладіатор. 
10. Олімпіада. 11. Асимптота. 13. Рефрактор. 
15. Сомик. 16. Метро. 21. Попіл. 23. Кан-
ва. 25. Діана. 27. Епоха. 28. Сенат. 30. Арія. 
31. Кріт.
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Колектив кафедри фізики ІМФН Національного університе-
ту „Львівська політехніка“ з глибоким сумом сповіщає, що 
на 65-му році життя відійшов у вічність доцент кафедри, за-
ступник директора Центру тестування 

Володимир Михайлович  
Габа

і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного. 
Світла пам’ять про нашого колегу і чудову людину назавжди 
залишиться в наших серцях. 

Вічна пам’ять!

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних 
технологій Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире 
співчуття завідувачу кафедри ТОП, професору Зоряну Григоровичу Піху з приводу 
смерті його матері

Ганни Дмитрівни.

Колектив кафедри програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій Львівської політехніки висловлює щирі співчуття викла-
дачеві кафедри Ратібору Степановичу Чопею з приводу смерті

батька.

Колектив кафедри програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій Львівської політехніки висловлює щирі співчуття асис-
тенту кафедри Тетяні Михайлівні Цимбалюк із приводу смерті

батька.

Колектив кафедри програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій Львівської політехніки висловлює щирі співчуття викла-
дачеві кафедри Борису Теодоровичу Ладанівському з приводу смерті

батька.

Ректорат Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі 
співчуття завідувачу кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та 
хімічних технологій Зорянові Піху з приводу непоправної втрати — смерті 

матері.
Розділяємо Ваш біль втрати, підтримуємо Вас у годину скорботи. Царство небесне 
і вічна пам’ять Вашій мамі. 

Колектив кафедри менеджменту персоналу та адміністрування ІНЕМ 
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття 
доцентці кафедри Надії Любомудровій з приводу важкої втрати — смерті батька 

Петра Степановича Турича.

Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки і редакція тижневика „Ауди-
торія“ висловлюють щирі співчуття заступниці голови Товариства „Просвіта“ 
доцентці Надії Любомудровій з приводу непоправної втрати — смерті батька 

Петра Степановича Турича.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси
тет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток на ім’я: 
Дзіньдзюра Володимир Петрович;
студентський квиток на ім’я: Кулик 
Максим Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Со-
лодка Софія Тарасівна;
студентський квиток № 12702156 
на ім’я: Бондарчук Аліна Валенти-
нівна;
студентський квиток № 11870059 
на ім’я: Штомпель Катерина Сер-
гіївна;
студентський квиток № 12281922 
на ім’я: Шумілова Аліна Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Олек-
сів Максим Русланович;
студентський квиток на ім’я: Бала-
шова Юлія Ігорівна;
залікову книжку № 18136009 на 
ім’я: Дропко Богдан Йосипович;
залікову книжку на ім’я: Білоус Да-
нило Павлович;
студентський квиток ВК № 11772691 
на ім’я: Томашевська Катерина Ан-
дріївна;
студентський квиток № 11870060 
на ім’я: Шульгіна Алла Денисівна;
студентський квиток і залікову 
книжку на ім’я: Здерок Сергій Іго-
рович;
залікову книжку № 18083422 на 
ім’я: Каритяк Софія Павлівна;
єдиний квиток на ім’я: Папа Беата;
залікову книжку на ім’я: Бура Вікто-
рія Сергіївна; 
с т у д е н т с ь к и й  к в и т о к 
ВК № 12242042 на ім’я: Бойко Інна 
Олександрівна;
студентський квиток на ім’я: Блон-
ський Юрій Олександрович;
студентський квиток на ім’я: Гро-
мова Мадлен Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Гут 
Ольга Богданівна;
студентський квиток № 12717488 на 
ім’я: Данилко Оксана Юріївна;
студентський квиток на ім’я: Земан 
Анастасія Іванівна;
студентський квиток на ім’я: Яцик 
Юлія Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Поно-
маренко Владислав Костянтинович;
с т у д е н т с ь к и й  к в и т о к 
ВК № 12244367 на ім’я: Перестюк 
Антон Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Бе-
реська Наталія Романівна;
студентський квиток ВК № 12163187 
на ім’я: Мортада Юзеф Халід Мах-
муд Мохамед.
Вважати недійсним диплом спе-
ціаліста ЦВ № 654500, який видав 
Львівський політехнічний інститут у 
1991 р. на ім’я: Шульгін Денис Сер-
гійович.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами           
    реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.; 
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                  

Тел. (0322) 258-21-33, 
Е-mail:  audytoriya@gmail.com

ОСІННІ РЕКОЛЕКЦІЇ  
ДЛЯ ПОЛІТЕХНІКІВ
Запрошуємо студентів і 

працівників узяти участь у 
реколекціях на тему „Божий 
дар сім’ї“, які триватимуть від 
18.00 15 листопада до 15.00 
17 листопада 2019 р. у примі-
щенні готелю Унівської лаври.

Реколектант — академіч-
ний капелан Національного 
університету „Львівська полі-
техніка“ доцент кафедри ХТС 
о. Тарас Жеплинський.

Зацікавлених осіб просимо 
зголошуватися за електро-
нною адресою zheplynskyi@
ukr.net.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229 • Тел./факс (032) 258-26-08 • e-mail: audytoriya@gmail.com • http://audytoriya.lpnu.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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. 
Обсяг 2,78 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 191266.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ.

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

Редактори відділів:

освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На останній сторінці— світлини Катерини ГРЕЧИН,  
Анастасії МИГИДЮК та Ольги МАЦЬКІВ.

Оголошення 
Національний університет „Львівська політехніка“, відповідно до 

підпункту 8 пункту 6 Порядку списання об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 
року № 1314, проводить вивчення попиту щодо відчуження, орен-
ди, безоплатної передачі іншим суб’єктам господарювання будів-
лі — Адміністративного корпусу № 5, яка знаходиться за адресою: 
м. Львів, вул. Угорська, 14 та перебуває на балансі університету.

Загальні відомості: 
 •  рік введення в експлуатацію: 1961;
 •  кількість поверхів: 5 (п’ять); 
 •  площа будівлі: 4275,1 кв.м.; 
 •  технічний стан: аварійний;
 •  інженерне обладнання та комунікації: відсутні.
Пропозиції щодо відчуження, оренди, безоплатної передачі за-

значеної будівлі приймаються протягом 20 (двадцяти) календарних 
днів з дати розміщення оголошення за адресою:

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Львівська обл., 79013
Національний університет „Львівська політехніка“
Контактна особа: Андрій Мельник
тел.: (032) 258-23-67
e-mail: melnykay@ukr.net

УВАГА! КОНКУРС
У Львівській політехніці ого-

лошено конкурс монографій, 
підручників, навчальних посіб-
ників та довідкових видань на 
2019 рік.

Конкурс традиційно відбува-
тиметься у таких номінаціях:

 • „Найкраща монографія“;
 • „Найкращий підручник“;
 • „Найкращий навчальний по-

сібник“;
 • „Найкраще довідкове видан-

ня“.
Перший етап конкурсу три-

ває в навчально-наукових інсти-

тутах та Науково-технічній біблі-
отеці до 31 жовтня 2019 року. 
Другий, всеуніверситетський, 
відбудеться 1–15 листопада 
2019 року.

На конкурс можна подава-
ти монографії, підручники, на-
вчальні посібники та довідкові 
видання (довідники, терміно-
логічні та тлумачні словники, 
альбоми, ювілей ні та краєзнавчі 
видання) працівників Львівської 
політехніки — індивідуальні чи 
у співавторстві з працівниками 
інших установ та вишів.

Докладнішу інформацію можна отримати в кімн. 341 головного 
корпусу (вчений секретар науково-дослідної частини).
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