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Годі збирати гроші на „Теслу” — 
політехнік пропонує електробайк!



ВАША ДУМКА

Божена Козюта, п’ятикурсниця Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Присвятила час навчанню 
та стажуванню“

Мені давно було цікаво, як створюють Instagram-маски. Випадково побачила відео 
однієї блогерки, яка покроково пояснювала процес. Вирішила спробувати зробити 
свою маску. Для цього мені треба було ще попрацювати у фотошопі та в програмах, які 
моделюють 3D-об’єкти. До того ж переглянула ще сорок уроків на YouTube. Але резуль-
тат того вартий. На канікулах робила соціологічні опитування, адже моя спеціальність — 
соціологія і соціальна робота. Одна київська соціологічна компанія співпрацює з нашою кафедрою, тому 
маємо можливість одразу практикуватися. Більшість опитувань — на політичні теми. Щомісяця здійснюємо 
хоча б одне. Цієї зими ще був проєкт від Світового банку стосовно судової системи. Мені дуже подобаються 
квіти. Мала давню мрію — попрацювати флористом. Але для цього потрібен був досвід, якого у мене не було. 
На канікулах троє знайомих надіслали вакансію флориста з однієї й тієї ж крамниці. І я пройшла стажування!

Опитувала Ольга МАЦЬКІВ

Олег Кузик, другокурсник Інституту комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології:

„Мав час і для родини, і для друзів“
Відпочинок почався зі свят, а це гарний час із родиною, близькими та друзями. Осо-
бливо це потрібно після складного семестру та сесії. Під час канікул відбувалася 
Міжнародна онлайн-олімпіада з лінгвістики, для якої я допомагав складати завдання. 
Окрім того, трохи часу присвячував роботі з мікроконтролерами „Arduino“. Дуже класно, 
що для студентів програми „Інтернет речей“ останнього тижня наш керівник разом із ком-
панією EPAM організували інтенсив з дисципліни „Операційні системи“. Тепер буде легше вчити її впродовж 
семестру. На відпочинок час теж знайшовся. Часто збиралися з друзями, щоб пограти настільні ігри. А коли 
погода була не надто хорошою, то читав книжки, переглядав фільми та серіали.

Вікторія Люкова, 
третьокурсниця 
Інституту економіки і 
менеджменту.

„Активно та 
з користю“

На канікулах багато часу 
була зі сім’єю. Нарешті поди-

вилася фільми „Божевільна“, „Ігри Ганнібала“, 
„Берінський синдром“. Багато читала, зокрема 
книги „Людина Розумна“ Ювала Ноя Харарі, 
„Магія ранку“ Гела Елрода та „Крутість тобі 
личить“ Джени Сінсеро. Також приділила час 
підтримці фізичної форми. І, мабуть, найваж-
ливіше — нарешті почала бігати щодня, адже 
зима дозволяє. Окрім цього, встигла побувати 
у Польщі. 

Остап Деркач, 
другокурсник 

Інституту 
комп’ютерних 

технологій, 
автоматики та 

метрології:

„Відпочивав 
на повну!“

Перше, про що хочеться згадувати після кані-
кул, — Різдво. Збереження українських традицій 
важливе для моєї родини. Цьогоріч уже звично 
ходив колядувати з вертепом, а також з церков-
ним братством. Також був на виставі „Вечори на 
хуторі біля Диканьки“, чимало читав. Багато часу 
приділяю спорту. Під час канікул разом зі своєю 
командою грав у футзал за рідне село Пісочну. 

ЯК ВИ ПРОВЕЛИ КАНІКУЛИ?
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СТУДІЇ

Закінчення на 4 с. m

закордонний досвід

ІЗРАЇЛЬ: СЕКРЕТИ УСПІХУ

Минулого тижня у 
Стартапшколі Львівської 
політехніки побував Над-
звичайний та Повно-
важний Посол Ізраїлю в 
Україні Джоель Ліон. Він 
узяв участь у відкритті 
представництва Держав-
ної інноваційної фінансо-
во-кредитної установи 
Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України. Під час зустрічі з 
участю ректора Політех-
ніки Юрія Бобала Йоель 
Ліон розповів про секре-
ти успіху Ізраїлю. 

Жити без 
ієрархії 

Ізраїль спільно зі Шве-
цією і США входить до 
трійки найбільш іннова-
ційних країн. Що ми для 
цього робимо? Коли го-
воримо про інновації, то 

не за столом, бо стіл між 
людьми чинить бар’єр. 
Друге питання стосується 
ієрархії. У нас її взагалі не-
має. В Ізраїлі навіть в армії 
до командира звертають-
ся лише на ім’я. Будь-яка 
неформальність нівелює 
перестороги до вислов-
лювання власних ідей. 
Кожен думає, що його 
ідея краща від чиєїсь. І це 
нормально. Такі підходи 
допомагають рухатися.

Дбати про 
освіту

Ще один важливий 
чинник — освіта. Як ви-
ховуєте дітей? Чи в цари-
ні знань і креативності? 
Знання важливі! Основи 
важливі! Про них треба 
дбати. В Ізраїлі ми спо-
нукаємо наших дітей 
вчитися. У нас значну 
увагу зосереджують на 

профілюванні у вищій 
шкільній освіті (10 — 12 
класи). Там конче треба 
обрати спеціалізацію, 
будь-яку. Це може бути 
мода, мистецтвознав-
ство, кібербезпека… — 
будь-що, у нас все по-
зитивно сприймають, 
тому не принципово, що 
саме обирати. Тому ко-
жен підліток має власну 
ідею стартапу. Моя най-
старша донька, скажімо, 
обрала фотомистецтво, 
середня — хімію, а най-
молодша, 16-річна, цьо-
го року вирішила вивчати 
цифрову безпеку, хоча 
вагалася між тим спря-
муванням і мистецтвоз-
навством.

Після закінчення 12-го 
класу всі ізраїльські ви-
пускники йдуть в армію: 
хлопці  служать три роки, 
дівчата — два. Армія дає 
дуже багато, переду-

сім — відчуття командної 
роботи. В армії нема та-
кого місця, де ви були би 
самі. Там вчаться працю-
вати з ресурсами, з ко-
мандою, у команді. Тож 
після армії молода люди-
на має вироблену власну 
культуру, ментальність, 
відчуття командної ро-
боти. 

Відтак аж тепер із-
раїльці йдуть вчитися 
до університетів або ко-
леджів. Із восьми вишів 
нашої країни три нале-
жать до 50-ти найкра-
щих університетів світу. 
Це важливо! Найпоши-
реніші напрями, на які 
вступають, — біохімія, 
технології, фармація, ін-
женерія… Ментальність 
формує думку: нема про-
блеми, я мушу це спро-
бувати. Якщо відразу не 
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досягнути успіху, є два 
варіанти розв’язання: 
або вбити себе (сміється), 
або спробувати ще раз, 
не вдасться знову — тоді 
пробувати ще і ще, і ще… 
Пробувати доти, доки не 
доможуся свого. 

Такими підходами 
вдається вибудувати 
власну екосистему між 
державою, університетом 
і приватним сектором. Ця 
екосистема дозволяє за-
знавати поразки й не зда-
ватися. 

Використову-
вати власні 
ресурси

Наступний чинник — 
користати з усіх можли-
востей. Ми не будуємо 
жодних машин, але у 
кожній машині, випуще-
ній у будь-якій країні, є 
хоча б один  компонент з 
Ізраїлю. Це завдяки тому, 
що в Ізраїлі діє 2500 авто-
мобільних стартапів. 

Географічні умови у 
нашій країні не сприя-

ють сільському госпо-
дарюванню. У нас лише 
20 % придатної для цього 
землі. Більше половини 
площі займають пустелі. 
Але завдяки використан-
ню передових технологій 

ми вирощуємо продукти 
харчування і для себе, і 
на експорт. Наші ферме-
ри діляться досвідом з ін-
шими країнами.

Маємо  проблеми з 
водою. У нашій країні — 

лише дві водойми: Мер-
тве море, з якого видобу-
вають солі, а також річка 
Йордан, доволі мілка, 
води якої використову-
ють для зрошення. Зате 
ми можемо продавати 
сніговиробні машини, як 
це зробили декілька років 
тому для олімпіади в Сочі. 

У нас виготовляють 
та експортують електро-
нні компоненти, точні ін-
струменти, зброю, пласт-
маси й добрива, папір, 
текстиль, одяг і продук-
ти харчування. В Ізраїлі 
створено високорозвине-
ну систему міжнародних 
телекомунікацій, оптичну, 
аерокосмічну, оборонну 
промисловість. 

Тож треба попрацю-
вати над усіма пункта-
ми, щоб дати надійність 
інвесторам. Моя порада: 
щоб приваблювати капі-
тал, інвестиції — треба 
вміти ризикувати.

Ірина МАРТИН

закордонний досвід

ІЗРАЇЛЬ: СЕКРЕТИ УСПІХУ
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наставництво

МЕНТОР ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Така практика в українських університетах 
відносно нова. У Львівській політехніці менторство 
започатковане на нових ІТ-програмах, зокрема на 
інтернеті речей. Про це розповідає асистент кафедри 
комп’ютеризованих систем автоматики, директор 
освітнього напряму Львівського ІТ-кластеру Зеновій 
Верес.

Тож хто такі ментори?
 — Менторство — це процес за-

лучення і співпраці між більш дос-
відченим фахівцем, якого назива-
ють ментором, і менш досвідченим 
(або команди менш досвідчених), їх 
називають менті. На програмі „ін-
тернет речей“ ментори — це дос-
відчені фахівці з царини ІТ. 
Це можуть бути розроб-
ники, керівники проєктів, 
бізнесаналітики — словом, 
будь-хто з ІТ-галузі, хто 
має бажання долучитися 
до навчання молодого по-
коління. 

Навіщо і коли саме на 
програмі „інтернет 

речей“ впровадили мен-
торство?

— Залучення менторів, 
як і виконання проєктів, 
є невід’ємною частиною 
програми. На жаль, одна 
людина не може ефективно при-
ділити увагу навіть десятьом ко-
мандам, не кажучи про більшу 
кількість. Точніше, може, але це 
позначиться на якості залучення. 
На початку роботи з проєктом у 
команди студентів виникає бага-
то запитань: з чого почати свою 
роботу? Як саме її організувати? 
Що буде суттєвим у проєкті, а що 
можна проігнорувати? Про це я 
розповідаю на лекціях, але ця ін-
формація достатньо узагальнена, 
а кожен проєкт, який готують сту-
денти, — унікальний. У цій ситуа-
ції на допомогу команді приходить 
ментор. Навіть перша зустріч і 
представлення ідеї проєкту зму-
шують студентів підготуватись і 
вперше презентувати комусь свою 
ідею. Згодом команда спільно з 
ментором намагається скласти 
план дій на семестр. Періодично 

вони зустрічаються (раз на тиж-
день-два), щоб обговорити певні 
частини напрацювань та розв’я-
зати проблеми, що виникають. Я 
наголошую студентам, що ментор 
не є технічним лідером і не вар-
то від нього очікувати детального 
розподілу роботи між учасниками 

команди. Його завдання — спря-
мовувати команду та побудувати 
коректний процес роботи.

Праця з ментором також сприяє,  
щоб студенти стали командою, 
а не просто набором випадкових 
людей, які сидять разом за стен-
дом на лабораторній роботі, адже 
в очах ментора досягає успіху або 
зазнає провалу вся команда, тому 
студенти змушені підстраховувати 
один одного або вилучати з коман-
ди тих, хто не хоче працювати.

Як добирали менторів? Хто 
ними став?

— Спершу брали всіх охочих, 
згодом — тих, кого я більше знав 
і був упевнений у людині. Після 
перших виступів команд наприкін-
ці 2016 року більше потенційних 
менторів почали самостійно зго-
лошуватися. На сьогодні загалом 

відбору немає, адже охочих, на 
жаль, недостатньо.

Як працюють ментори зі сту-
дентами? До чого зводиться 

їхня робота?
— Ментори намагаються виді-

ляти приблизно годину на тиждень 
для роботи з командою (це не кон-
че мусить бути жива комунікація, 
бо й застосування онлайнплат-
форм також допустиме). Звісно, 
це не правило або обмеження — 
деякі ментори працюють зі студен-
тами більше часу, а деякі не бачать 
своїх команд тижнями. Як я вже 
згадував, перше завдання менто-
ра — допомогти команді укласти 
план роботи на семестр. Далі я 

очікую, що студенти бу-
дуть щотижня зустрічати-
ся з ментором, щоб обго-
ворити свої напрацювання 
та внести корективи до 
плану чи розв’язати про-
блеми, з якими спіткала-
ся команда (окрім, звісно, 
проблеми „ми нічого не 
встигли, бо нічого не ро-
били“). Іноді ментори бе-
руть на себе відповідаль-
ність за розподіл роботи 
між учасниками команди. 
Ближче до закінчення се-
местру ментори допома-
гають підготуватися до 

виступу — переглядають презен-
тацію, організовують репетиції та 
акцентують увагу на помилках і 
огріхах.

Яка користь ментора для сту-
дента?

— Передусім — це можливість 
працювати в такому ритмі й за та-
кими правилами, як в ІТ-компаніях. 
Також це шанс отримати безцінні 
знання й поради. Основне (як не 
дивно, студенти недооцінюють 
цей момент) — це можливість от-
римати позитивний відгук і звер-
нути на себе увагу у компанії, де 
працює ментор. Так можна й от-
римати шанс працевлаштуватись, 
адже хто, як не ментор, може дати 
об’єктивний відгук  рекрутерам 
компанії?

Розмовляла Ірина МАРТИН
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нові ініціативи

ПОЛІТЕХНІКИ КЕРУВАТИМУТЬСЯ 
КОРПОРАТИВНИМ КОДЕКСОМ

На першому у цьому році засіданні Вченої ради 
університету затвердили Кодекс корпоративної культури 
Львівської політехніки. Тоді це питання викликало жваве 
обговорення серед учасників. Відповідно до ухвали, 
керівників структурних підрозділів університету 
зобов’язали ознайомити свої колективи з цим документом, 
а також забезпечити контроль за його дотриманням.

Над створенням Ко-
дексу працювала комісія 
Вченої ради з питань ети-
ки та дисципліни спільно 
з підрозділами та керів-
ництвом університету. 
Як зазначають розроб-
ники, документ упрова-
дили з метою зміцнення 
та розвитку корпоратив-
ної культури Політехніки, 
розуміння її місії і цілей; 
підвищення рівня моти-
вації всієї академічної 
спільноти університету, 

збільшення престижу на-
шого вишу у вітчизняному 
й міжнародному освітніх 
просторах тощо.

Документ містить ін-
формацію про основ-
ні цінності та принципи 
академічної спільноти 

Львівської політехніки, її 
професійну етику та куль-
туру, правила взаємодії з 
діловими партнерами, 
засобами масової інфор-
мації та громадськістю, 
символи, традиції та ри-
туали університету, а та-
кож — відповідальність за 
порушення норм Кодексу. 

— Кодекс корпоратив-
ної культури Національ-
ного університету „Львів-
ська політехніка” сформо-
ваний на основі світового 

і вітчизняного досвіду 
етичної нормотворчості, а 
також із урахуванням тих 
зауважень, які ми отри-
мали від структурних під-
розділів. Документ Кодек-
су розіслали підрозділам 
ще у кінці жовтня мину-

лоріч, щоб усі члени 
академічної спільно-
ти мали можливість 
ознайомитися із ним. 
Методологічною ос-
новою формування 
Кодексу корпоратив-
ної культури стали 
три моделі, які визнача-
ють підхід до формування 
змістовно-структурної ча-
стини — честі, обов’язку 
та змішана. Модель чес-
ті побудована на основі 
цінностей, не передбачає 

обов’язкових санкцій за 
невиконання прийнятих 
норм, а орієнтується на 
сумління людини. Наступ-
на модель накладає на 
членів академічної спіль-
ноти обов’язки і санкції 
за їх недотримання. Тре-

тя модель поєднує в собі 
аспекти двох попередніх. 
Етична комісія вважала 
за потрібне керуватися 
саме нею, — розповідає 
професорка кафедри ме-
неджменту персоналу та 
адміністрування (ІНЕМ), 
голова комісії з питань 
етики та дисципліни Га-
лина Захарчин.

Перший розділ доку-
мента містить загальні 
підходи до формування 
Кодексу. Зокрема, зазна-
чено, що він опирається 
на візію (стати найкращим 
університетом в Україні за 
показниками міжнарод-
них та національних рей-
тингів) та місію (формува-
ти майбутніх лідерів, які 
працюють мудро, творчо, 
ефективно) університету. 
У другому розділі йдеть-
ся про основні цінності 
та принципи академічної 
спільноти Політехніки. 
Професіоналізм, патріо-
тизм, доброчесність, ака-
демічна свобода, праг-
нення до змін, духовність, 
традиції — основа корпо-
ративної культури нашо-
го університету. Кажучи 
про принципи Львівської 
політехніки, розробники 
Кодексу відзначають: єд-
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ність професійних цілей 
і завдань усієї академіч-
ної спільноти; системну 
взаємодію всіх структур-
них підрозділів та членів 
академічної спільноти; 
чіткий розподіл повнова-
жень, солідарну й персо-
нальну відповідальність; 
ініціативність і творчість; 
інформаційну відкритість; 
взаємодопомогу та кор-
поративний дух; ефектив-
ну зовнішню і внутрішню 
комунікації, спільнодію 
для зміцнення й розвитку 
іміджу Університету; усві-
домлення своєї особистої 
ролі в життєдіяльності 
Політехніки.

Третій розділ — най-
більший, оскільки містить 
загальні норми культури 
поведінки в університе-
ті, а також приписи ака-
демічної доброчесності 
науково-педагогічних 
працівників і студентів. 
Два останні підпункти 
спираються на положен-
ня про академічну добро-
чесність, яке університет 
затвердив у 2017 році. 

— Враховуючи те, що 
Львівська політехніка є 
відкритою структурою, 
вступає у певні контак-

ти зі засобами масової 
інформації, громадські-
стю, різними установа-
ми та іншими членами 
міжнародної академічної 
спільноти, була потреба 
відобразити у четверто-
му розділі обов’язки всіх 
стейкхолдерів та правила 
взаємовідносин із ними. 
Основою цього розділу 
є норма, яка ілюструє 
відкритість, прозорість 
діяльності університету, 
а також обов’язковість 
виконання взятих на себе 
зобов’язань. Крім того, у 
цьому розділі є норми, 
що стосуються інформа-
ційної культури та ети-
ки, які відображаються у 
заборонах поширювати 
інформацію, яка може 
завдати шкоду Львівській 
політехніці, чи особисту 
інформацію кожного 
члена академічної спіль-
ноти, — зазначила пані 
Захарчин.

П’ятий розділ присвя-
чено символам, традиці-
ям, святковим та імідже-
вим заходам, ритуалам 
нашого університету, які 
допомагають ідентифіку-
вати його з-поміж інших, 
а також формують по-

чуття гордості за прина-
лежність до академічної 
спільноти Політехніки. 
Так, окрім власних герба, 
гасла (Litteris et Artibus) 
та гімну („Гаудеамус”) 
наш виш має корпора-
тивні кольори — тем-
но-синій, блакитний, са-
латовий, корпоративний 
шрифт — Геліос (Helios), 
а також патерн, що фор-
мується зі спеціально 
створеної композиції з 
трикутників різної фор-
ми. До речі, електронні 
версії лекцій, презен-
таційних матеріалів, які 
підлягають офіційному 
оприлюдненню, повин-
ні містити колонтитули 
зі символікою універ-
ситету. Політехніка має 
чимало традицій та імі-
джевих заходів: День 
першокурсника, Урочис-
та посвята у студенти, 
Наукові фестини, Форум 
випускників, ЕКОвікенд, 
Шевченківські вечори та 
конкурс на найкраще чи-
тання поезії Тараса Шев-
ченка, фестивалі „Весна 
Політехніки” й „Осінь 
Політехніки”, спортивні 
вечори, зустрічі колек-
тиву університету з по-

важними гостями, заходи 
вшанування українських 
воїнів тощо, і цей список 
поповнюватиметься. 

Зауваження, попере-
дження у письмовій або 
усній формі, рекоменда-
ція публічно перепроси-
ти, розгляд питання на 
зборах трудового колек-
тиву, засіданнях Вченої 
Ради, Колегії студентів, 
за потреби клопотання 
перед адміністрацією 
Університету про засто-
сування засобів дисци-
плінарного впливу — за-
ходи, застосовування 
яких передбачено за по-
рушення норм Кодексу 
корпоративної культури. 

Останній розділ 
містить прикінцеві по-
ложення і наголошує: 
„Співробітники, науко-
во-педагогічні працівни-
ки та особи, які навча-
ються, зобов’язані знати 
і дотримуватися Кодексу 
корпоративної культури. 
Незнання або нерозумін-
ня чинних в Університеті 
норм і правил не звільняє 
від відповідальності у ви-
падку їх порушень”.

Анастасія СТЕПАНЯК
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студентська розробка

ГОДІ ЗБИРАТИ ГРОШІ НА „ТЕСЛУ” — ПОЛІТЕХНІК 
ПРОПОНУЄ ЕЛЕКТРОБАЙК!

Сергій Давидов, 19 років, — студент другого курсу 
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, вивчає спеціальність „видавництво та 
поліграфія”. Не маючи відповідної освіти, хлопець 
за декілька місяців переобладнав свій велосипед на 
електротранспорт.

З чого усе почалося?
 — Чотири роки тому моєму 

другові купили професійний ве-
лосипед, я теж вмовив батьків ку-
пити мені такий. Катався на ньому 
до літа 2019-го, зокрема їздив до 
університету, але врешті втомився 
крутити педалі, тож почав шукати 
альтернативу. В інтернеті розгля-
дав мотоцикли та інший бензи-
новий транспорт, але з погляду 
фінансів це виявилося не зовсім 
доступно. Вирішив перейти на 
електроальтернативу — шукав се-
ред наявних варіантів, але й вони 
не зовсім подобалися, передусім 
своєю вартістю. Це було літо, я мав 
вільний час, тож декілька місяців 
вивчав тему електротранспорту в 
інтернеті — вирішив зібрати свій 
електровелосипед. До кінця серп-
ня він був готовий. Увесь вересень 
і жовтень я їздив своїм винаходом 
на пари. 

У чому полягає розробка й 
скільки часу витрачено на 

неї?

— Це звичайний велосипед, 
обладнаний електромотором, 
акумулятором і кількома конт-
ролерами, які зв’язують усе в 
єдину систему. Як не дивно, мені 
все вдалося з першого разу, за-
мовлені деталі підійшли, деякі з 
них довелося трішки переробити. 
Але це не означає, що я зібрав 
велосипед і він одразу почав їз-
дити так, як зараз: спочатку по-
долав лише 3 метри, наступного 
дня проїхав уже 100, ще наступ-
ного — 10 кілометрів. Тепер він 
їздить стабільно добре, ми усу-
нули всі конструкційні недоліки, 
допомагав у цьому мій друг. 

Від ідеї до кінцевого резуль-
тату минуло 2,5-3 місяці. Коли 
загорівся цією ідеєю, починав 
працювати о 10 ранку й завер-
шував о 2 ночі. Близько двох мі-
сяців зайняв пошук інформації і 
деталей. На збирання велосипе-
да й усунення згаданих недоліків 
пішло 10 днів. Ще декілька тижнів 
ми тестували транспорт у різних 
умовах.

Що може цей велосипед?
 — Він працює у трьох режи-

мах: на електромоторі, мускульній 
силі й у поєднанні цих двох варі-
антів. Лише на батареї, на рівній 
дорозі, він проїжджає 25 — 30 кі-
лометрів, якщо ж допомагати пе-
далями — можна сягнути й 50. Це 
найслабший мотор — мінімум, що 
можна поставити на велосипед. 
Якщо обрати більш потужний (1 чи 
2 кіловата), велосипед перетво-
риться на електроскутер, що доз-
волить розвинути швидкість понад 
55 км/год. Максимальна швидкість, 
на найслабшому моторі, який нині 
встановлено, — 30 км/год. 

Із якими труднощами вам дове-
лося зіштовхнутися?

— Був страх „а чи воно взагалі 
запрацює?”. Я не мав відповідної 
практики, не мав у кого спитати, 
і взагалі не хотів розголошувати 
свій план — про ідею знали лише 
родина й друзі. Найбільшою про-
блемою була нестача моїх знань. 
Якщо в галузях фізики, електрики 
ще можна знайти спеціаліста, то 
сфера електротранспорту, зокрема 
електровелосипедів — доволі спе-
цифічна. Також впливало фінансове 
питання — електронабір, що маю 
зараз, обійшовся у 300 доларів. 

У чому перевага вашого елек-
тровелосипеда над тими, що 

є?
— Передусім в акумуляторі, що 

є більш довговічний, ніж розпов-
сюджені літій-іонні. Останні мають 
вищу енергоємність, але є менш 
живучі: кількість циклів піджив-
лювань — від 500 до 1000. У тій 
батареї, що використовую я, — 
від 3000 до 5000 циклів, і прито-
му вона втрачає лише 20% своєї 
енергоємності. Мій акумулятор 
не „помирає” одразу — його ро-
бочий цикл поступово зменшуєть-
ся, але навіть за п’ять тисяч під-
живлювань на велосипеді можна 
буде спокійно їздити. Якщо бата-
рея здеградує до 50% — тоді вже 
дискомфортно використовувати 
транспорт. „Живе” цей акумуля-
тор близько 10 років або й біль-
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ше — залежить від того, скільки 
будете їздити. 

По-друге, акумулятор, що я ви-
користовую, на відміну від літій- 
іонних — надійніший щодо пожеж-
ної безпеки. При пошкодженні не-
має ризику займання і вибуху — він 
починає просто диміти. Ще одна 
перевага — моя батарея стійкіша 
до мінусових температур: при -15 
велосипед буде їхати так само, як 
і при +20. 

Розглядаючи готові варіанти 
у крамницях, потрібно зважати 
не лише на електроніку, яка сто-
їть на велосипеді. Зовні все може 
мати класний вигляд, але сама 
конструкція транспорту має бути 
розрахована на задеклароване 
навантаження. Неякісні рама, галь-
ма та інші елементи призводять до 
швидкого зношення транспорту. На 
жаль, найчастіше трапляється саме 
така ситуація.

Чому ви наважилися розповіс-
ти про свою розробку?

— У першому семестрі другого 
курсу в нас був предмет „техноло-
гія розробки стартапів”, викладач 
запропонував нашій групі відві-
дати один із курсів Tech StartUp 
School — Creative Spark, що діє за 
підтримки Британської ради. Нав-

чання тривало три дні, загалом це 
було понад 20 годин англійською 
мовою. Наприкінці я презентував 
свій прототип перед викладачами 
й представником із Великої Бри-
танії. Мені запропонували пода-
тися на StartUp Прорив, де я по-
тім отримав пропозицію укласти 
акселераційний договір — тепер 
стартапшкола допомагає пошири-
ти інформацію про мій електрове-
лосипед. Наразі моє завдання — 
покращувати те, що я вже зробив. 
Із погляду ходових характеристик 
удосконалювати немає що. Нині 
працюю над тим, щоб урізнома-
нітнити сам велосипед: розробляю 
підсвітку — це суттєво підвищує 
безпеку вночі, планую встановити 
сигналізацію, GPS. Такі заводські 
прототипи вже є, але об’єднати це 
все в один продукт і зробити його 
доступним й цікавим для аудито-
рії, на мою думку, доволі велике 
завдання.

Коли розробка стане доступна 
для інших?

— Наразі спільно з Tech StartUp 
School ми готові приймати вело-
сипеди на переобладнання. Також 
будемо з’ясовувати потреби клі-
єнта щодо додаткових функцій. У 
мене немає можливості виготов-

ляти комплектування, тож тим-
часом пропонуємо сервіс щодо 
переобладнання. Уже маємо по-
тенційних клієнтів. Якщо людина 
хоче електровелосипед, але вже 
має звичайний, навіщо їй купувати 
ще один транспорт? Для клієнта це 
буде дешевше й надійніше. Окрім 
цього, плануємо давати гарантію 
на переобладнаний велосипед. 

А що буде далі?
 — Якщо говорити глобально, 

то я б хотів, щоб моя розробка ста-
ла культом в електротранспорті, як 
нині Теslа. Можливо, звучить гучно, 
але мрії мають бути великі. Із пла-
нів на найближчий час — не лише 
переобладнувати, а й почати зби-
рати електровелосипеди на рамі 
власного виготовлення. Цей варі-
ант перспективний, оскільки рами 
вже будуть пристосовані до моєї 
конструкції та інших деталей. Ок-
рім цього, є технічні нюанси, які ще 
не вдалося розв’язати. Наприклад, 
найчастіше мотор вмонтовано в ко-
лесо транспорту, що погіршує його 
ходові характеристики. Якщо буде-
мо виготовляти свої рами, встанов-
люватимемо мотор у правильному 
місці.

Анастасія СТЕПАНЯК

ч. 4 [3084]
13 лютого 2020 9
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презентації

„СОБОР БОРИСА ВОЗНИЦЬКОГО” — ДАНИНА 
ПАМ’ЯТІ Й ЗАКЛИК ДО ДІЇ

„Собор Бориса Возницького. Спогади, роздуми” — це 
не просто книга, а хід думок людини, яка поклала своє 
життя на вівтар порятунку того, що невігласи різних 
поколінь і режимів просто винищували. 6 лютого у Палаці 
мистецтв зібралося безліч людей, які знали Бориса 
Возницького, які шанували його невтомну працю, які 
вболівають, щоб усі його здобутки не були змарновані. 

„Хто б міг подума-
ти, що зійдеться стільки 
людей”, — відповіла на 
моє вітання з виходом 
книги Лариса Возниць-
ка-Разінкова. Вони були 
скрізь: юрмилися біля 
входів у залу, щільно 
стояли вздовж стін, по-
між рядами… 

Пані Лариса береж-
но зібрала та впорядку-
вала сторінки одного з 
батькових щоденників. 
Борис Возницький по-
стійно був у русі, тож 
записував спогади спон-
танно у вільні хвилини, 
яких було дуже мало. 
За якийсь час планують 
видати повне зібрання 
спогадів, які базувати-
муться на семи щоден-
никах, у яких хранитель 
української культурної 

спадщини записував те, 
що його торкало, що бо-
ліло, що переживав. 

— Ця книга — це роз-
повідь друга. Гортаючи 
сторінку за сторінкою, 
я мовби спілкуюся з Бо-
рисом Григоровичем, 
чую його голос, інто-
нації. Ми колись часто 
й багато обговорювали 
проблематику збере-
ження пам’яток історії та 
культури нашої держави. 
Без перебільшення ска-
жу, що Борис Возниць-
кий займався питання-
ми культурної безпеки 
України,— наголосив 
під час презентації го-
лова Львівської обласної 
організації Українсько-
го товариства охорони 
пам’яток історії та куль-
тури Андрій Салюк.

Герой України Юрій 
Шухевич, кажучи про 
феномен Бориса Воз-
ницького, підкреслив, 
що для нас його зберіг 
сам Бог, щоб він кру-
пинка за крупинкою 
збирав нашу спадщину:

— Усе життя він був 
відданий цій справі — 
не надбав маєтків, а 
пожертвував усе задля 
порятунку пам’яток. 
Йому часто дорікали, 
що він ладнав із усіма 
владами, та натомість 
не хотіли допомагати. 
На жаль, у нас уміють 
вшановувати покійних, 
а при житті — лише об-
говорювати. 

Доповнив цю думку 
Павло Романюк, який є 
автором чи не найбіль-
шої кількості статей про 

діяльність Бориса Гри-
горовича:

— Ми всі великі майс-
три панахид. А ця пре-
зентація мала би стати 
промоцією всього, що 
робив Возницький, щоб 
зберегти все, що він 
врятував. На жаль, досі 
у Львові нема жодної 
меморіальної таблиці, 
жодного пам’ятника, які 
б увіковічнили пам’ять 
цієї видатної людини. 
Та й нема послідовників 
його праці.

Політик Олег Пань-
кевич, згадуючи Бориса 
Возницького, додав:

— Усі розуміли, що 
він робив те, чого ніхто 
інший не зможе зро-
бити. У своїх спогадах 
зізнається, що певної 
миті усвідомив: поряту-
нок нашої національної 
спадщини — це його 
призначення, його доля.  
Наприкінці життя пише, 
що все частіше зустрі-
чається з людською нік-
чемністю, з нерозумін-
ням. Маємо незалежну 
державу, яка повинна 
би дбати про національ-
ну спадщину, підтрима-
ти Возницького. Та, як 
пише він у своїх щоден-
никах, церкви горять, 
замки продаються, 
відбувається геноцид 
української культури… 
Коли не стало Бориса 
Возницького, почали-
ся спроби знищення 
його спадщини. Бу-
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квально невдовзі після 
його смерті розгорівся 
скандал із батальними 
полотнами Альтомонте 
в Олеському замку, які 
чиновники з Адміністра-
ції Президента вирішили 

забрати з галереї й по-
дарувати Польщі. Тоді 
великими зусиллями 
вдалося зберегти кар-
тини. Але посягання на 
спадщину Возницького 
не припиняються.

Начальниця управ-
ління культури Львів-
ської міської ради 
Христина Береговська, 
ділячись власними спо-
гадами про свого вели-
кого вчителя,  підкрес-
лила:

— Борис Григоро-
вич — людина-кора-

бель, який тихою ходою 
руйнував шаблони та 
стереотипи. З моїх ще 
студентських спостере-
жень можу сказати: він 
умів поєднувати в собі 
риси збирача, який під 
єдиний знаменник звів 
культурну спадщину 
України — такого масш-
табу не зробив ніхто ані 
до нього, ані не зробить 
після нього. А ще одна 
важлива риса — він умів 
сіяти велику мудрість 
масштабного мислення.

Більше про долю 
пам’яток нашого краю 
та рятункову діяльність 
мистецтвознавця роз-
повів його добрий това-
риш Любомир Медвідь. 
Він зокрема зазначив: 

— Ця людина — іс-
тинний патріот. Він знав, 
що народ, який не ша-
нує і не оцінює минув-
шини, не має шансу на 

гідне майбутнє. Те, що 
робив, — подиву гідне. 
Він знав, заради чого 
працює і віддавав на-
лежне конкретній праці. 

Директор Музею Ми-
трополита Андрея Шеп-
тицького отець Севас-
тіян Дмитрух зазначив, 
що Борис Возницький 
був свідомий, що у вря-
тованих творах — істо-
рія нашого народу. Він 
невтомно працював 
день і ніч, потом і кров’ю 
збирав ці пам’ятки. А 
зараз у галереї навіть 
не зазначено, що це 
він врятував ці твори. 
Кожен із нас повинен 
усвідомити: він заслуго-

вує значно більше, тому 
мусимо популяризува-
ти й оберігати все, що 
за життя зробив Борис 
Григорович.

На завершення пре-
зентації Лариса Воз-
ницька подякувала всім, 
хто доклався до виходу 
книги, а також тим, хто 
вболіває за долю спадку 
батька.

— У рукописах Бори-
са Возницького ми не 
прибрали жодного його 
слова, а передали весь 
зміст дослівно, лише з 
літературною правкою. 
„Спогади Бориса Воз-
ницького” — це і його 
довірлива сповідь, і за-
повіт нащадкам перед 
лицем вічності. Життє-

пис великого музейника 
виходить далеко за межі 
звичного реєстру подій 
та фактів — його внесок 
в українську культуру 
й музейну справу не-
можливо переоцінити 
і важко перевершити. 
Він багато працював і, 
зокрема, тяжко фізично, 
аж до виснаження, кур-
сував між філіями га-
лереї, їздив у зарубіжні 
відрядження головним 
музейником України, — 
підкреслила Лариса Бо-
рисівна.

Масштаби праці мис-
тецтвознавця та його 
команди складно пе-
реоцінити. Саме Борис 
Возницький створив 16 
музеїв-відділів Львів-
ської національної гале-
реї мистецтв, спільно зі 
своїми колегами зібрав 
і врятував від знищення 
понад 36 тисяч унікаль-
них експонатів, серед 
яких твори Йоана Георга 
Пінзеля, Мартина Аль-
тамонте, Бертеля Тор-
вальдсена, надгробні 
скульптурні композиції, 
гобелени, меблі, вівтарі, 
дерев’яні поліхромова-
ні скульптури, предмети 
ужиткового мистецтва, 
що сьогодні становлять 
колекцію не лише Львів-
ської національної гале-
реї мистецтв, а й інших 
музеїв.

Наталія ПАВЛИШИН
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історії справжніх почуттів

ЗНАМЕНИТОСТІ, ПОЛІТЕХНІКА, КОХАННЯ

Щороку в день Святого Валентина 
італійці дарують своїм половинкам со-
лодощі, данці влаштовують для коханих 
галасливі вечірки, тимчасом у німців 
Святий Валентин — покровитель пси-
хічно хворих, а для жителів Саудівської 
Аравії, Ірану та Малайзії донедавна 
святкування дня закоханих узагалі було 
під забороною. 
Кажуть, двом талановитим особисто-
стям вжитися під одним дахом непро-
сто, а тим паче — підтримувати, розу-
міти та любити одне одного. Чотири 
історії про знамениті пари, які ввійшли 
в історію Політехніки, спростують міф. 

„Ми живемо дружно, наші інтереси в усьому 
збігаються…”

Єдина в історії жінка, яка одержала дві Нобелів-
ські премії (першу — спільно з чоловіком, П’єром 
Кюрі), Марія Склодовська-Кюрі, змалку була захоп-
лена фізикою та хімією — у цій польській родині 
шанували науку. У 24 роки вступила в Сорбонну 
(через бідність родини та заборону  жінкам вступа-
ти не могла навчатися у Варшавському університе-
ті) та завершила факультети фізики й математики. 
1894 почала дослідження в лабораторії, якою ке-
рував фізик П’єр Кюрі. Обоє були молоді, енергійні 
та віддані науці, за рік одружилися.

1897 року Марія Склодовська-Кюрі почала ро-
боту над своєю докторською дисертацією, присвя-
ченою дослідженню радіоактивності. Наступного 
року подружжя оголосило про відкриття двох но-
вих радіоактивних елементів — радію та полонію 

(останній вчена назвала на честь своєї Батьківщи-
ни). 

За декілька років П’єра Кюрі призначили професо-
ром фізики Сорбонни, а Марію — завідувачкою лабо-
раторії, якою раніше керував її чоловік.  

„Наше життя було повністю віддане науковій 
роботі. Наші дні минали у лабораторії. Ми жили 
дуже дружно, наші інтереси в усьому збігались: 
теоретична робота, дослідження у лабораторії, 
підготовка до лекцій або іспитів. За 11 років 
нашого спільного життя ми майже ніколи не 
розлучалися”, — згадувала дослідниця.

Вчене подружжя виховувало двох доньок. Стар-
ша донька Марії Кюрі — Ірен Жоліо-Кюрі, як і матір, 
вийшла заміж за хіміка, а згодом стала Нобелівською 
лавреаткою з хімії (спільно з чоловіком).

П’єр Кюрі загинув весняного дощового дня 1906 
року, послизнувшись на одній з паризьких вулиць. Го-
лова його потрапила під колесо проїжджого кінного 
екіпажа — смерть настала миттєво. 

У пам’ять про чоловіка Марія, за підтримки фран-
цузького уряду, відкрила Інститут радію. Спочатку зак-
лад орієнтувався на дослідження в галузі фізики та 
хімії. Згодом у ньому почали досліджувати медицину.

У липні 1912 року вона відвідала Львівську полі-
технічну школу (тодішня назва Національного універ-
ситету „Львівська політехніка”). 10 липня науковець 
прочитала тут лекцію. Вчена рада Політехніки того 
ж дня удостоїла Марію Склодовську-Кюрі званням 
почесного доктора технічних наук. Її ім’я увічнено на 
дошці почесних докторів honoris causa Львівської по-
літехніки.

Марія Кюрі померла 4 липня 1934 року від хроніч-
ної променевої хвороби. .

„Математика є найгарнішим і найпотужнішим 
витвором людського духу…”

На той час інший 
знаменитий випускник 
Львівської політехніки 
Стефан Банах уже був 
співвидавцем журна-
лу Studia Mathematica 
та безпосередньо до-
лучився до створен-
ня сучасного функ-
ціонального аналізу. 
Спільно із колегами 
(математиками Штайн-
гаузом, Шаудером, Ор-
личем — два останні 
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були його учні) Стефан Банах підсумував і узагаль-
нив усі розроблені раніше концепції та теореми та 
вибудував на їх основі струнку систему — так по-
стала й розвивалась Львівська математична школа. 

Поляк із походження, у юнацькому віці він всту-
пив на факультет будови машин Львівської політех-
нічної школи. 1911 року перевівся на факультет ін-
женерії за спеціальністю „Сухопутна інженерія”, де 
закінчив четвертий останній (1913–1914) навчальний 
рік. Від 1920 до 1922 року працював асистентом на 
кафедрі математики Львівської політехніки у про-
фесора Антонія Ломніцького. Опублікував низку 
наукових праць. Лінійний простір, який він вивчав 
(відомий як„простір Банаха”), має велике значення 
для сучасної математики.

1920 року Стефан Банах одружився з Луцією 
Браус, яка працювала в родині Штайнгаузів секре-
таркою. 1922 року в подружжя народився син Сте-
фан (1922—1999).

Тимчасом улюбленим місцем для львівських ма-
тематиків стала кнайпа „Шкоцька” або „Шотланд-
ська” на розі сучасних вулиць Герцена й Фредра. 
Улям, Штайнгауз, Мазур та інші викладачі Львів-
ського університету та Львівської політехніки зби-
ралися тут, щоб написати та розв’язати чергову 
математичну задачу. Безумовним лідером поміж 
товариства був Стефан Банах. 

Спочатку вчені писали формули на столах чи 
серветках, що дуже дратувало власника закладу. А 
тоді, за однією з версій, дружина Банаха придбала 
для них великого записного зошита. Так з’явилася 
всесвітньовідома „Шотландська книга” — збірник 
математичних проблем. Записи в ній велися від 
1935 до 1941 року, коли після наступу німецьких 
військ чимало професорів емігрували. Першу за-
дачу записав Стефан Банах 17 липня 1935 року, а 
до 1941 року в книзі їх вже було 193. Після війни 

оригінал книги Банаха перейшов до його дружини, 
а згодом — до сина. Сьогодні „Шкотська книга” є 
власністю Інституту математики Польської академії 
наук і зберігається у Центрі Банаха.

 1944 року Стефан Банах дізнався, що має рак 
легень. Лікарем його був Олександр Барвінський, 
особистий доктор Митрополита Андрея Шептиць-
кого, але врятувати Банаха не вдалося.

31 серпня 1945 року легендарний математик по-
мер, поховали його на Личаківському кладовищі..

„…Співтворець Пласту—тієї організації, яка 
переможно пережила дві світові війни…”

На декілька років 
раніше загинув ровес-
ник Банаха — син Івана 
Франка, Петро Франко, 
який теж свого часу 
навчався у Львівській 
політехніці.

Він став „батьком” 
військової авіації Укра-
їнської галицької ар-
мії, співзасновником 
„Пласту”, автором 36 
винаходів у галузі хімії 
(пов’язані зі збільшен-
ням терміну зберігання молока) та декількох книг, 
які мали читачів і шанувальників.

„Для нас, пластунів, Петро Франко найбільшою 
мірою співтворець Пласту — тієї організації, 
яка переможно пережила дві світові війни, 
ворожі окупації і сьогодні виховує оце вже 
п’яте покоління української молоді дослівно по 
цілому світу”, — оповідала відома письменниця і 
журналістка Леся Храплива-Щур.

У часі листопадових боїв за Львів Франко з куле-
метною сотнею був на Високому Замку. Заслуги Пе-
тра Франка високо відзначила Директорія — Симон 

Закінчення на 14 с. m
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КУЛЬТУРА

Петлюра надав вояку Франку звання полковника армії 
УНР.

Важливою опорою в житті Петрові Франку була 
його дружина — Ольга, донька священника (з 
дому — Білевич). 1917 року вони з Франком-мо-
лодшим одружились. Згодом мали двох доньок — 
Віру та Іванну.

А 4 січня 1919 року, здійснюючи повітряну роз-
відку на північ від Львова на двомісному „Альба-
тросі”, Петра Франка збили  з ворожого літака. 
Він та його другий пілот, старший десятник Роман 
Кавута (Клатва), залишилися живі, але потрапили 
в полон до поляків, їх інтернували в табір Домб’є. 
Там за золотий перстень Франко виміняв у вар-
тового польський військовий однострій та втік із 
табору.

Тоді ж Ольга Франко переїхала до Відня, де після 
поранення лікувався її чоловік. Закінчила у Відні 
дворічні кулінарні курси при Вищій школі сільсько-
го господарства. Невдовзі почала записувати та 
укладати рецепти. Першою її працею була „Кухня 
в таборі”.

Найкращим виданням Ольги вважають „Пер-
шу українську загально-практичну кухню” (Ко-
ломия, 1929, автор передмови — Петро Франко; 
перше перевидання після Другої світової вій-
ни — Львів, 1990, літературне опрацювання Оксани 
Сенатович, під назвою „Практична кухня”).

У листопаді 1936 року НКВД запропонувало 
прийняти Петрові Франку радянське громадянство. 
Він відмовився. Тоді в нього взяли підписку про не-
розголошення таємниць та за добу змусили виїхати 
з Харкова, де він працював у науково-дослідному 
інституті. Франко встиг передати свою бібліотеку 
Харківському університету, але порушив підписку, 
написавши статтю про Голодомор в Україні.

21 червня 1941 року на день народження Петра 
Франка заарештували. Його разом із подружжям 
Студинських завезли на залізничний вокзал і помі-
стили в переповнений вагон. Потім пояснили, що 
загинув при евакуації. За іншими даними, загинув 
28 червня 1941 року при спробі втечі на станції 
Прошова біля Тернополя з потяга, яким їх намага-
лися вивезти на схід. Ще одна версія — загинув у 
катівнях НКВД улітку того ж року..

„Пацієнтка відмовилась від оперативного 
втручання через невідкладні справи на 
Батьківщині”

У той же час розпочинала навчання на будівельно-
му факультеті Львівської політехніки Ганна Музика — 
майбутня дружина голови проводу ОУН-Б (1968—
1986) Ярослава Стецька. 

Талановита випус-
книця Теребовлян-
ської гімназії, Ганна 
змушена була поки-
нути рідне місто, від-
мовившись вступати 
в комсомол. У 18 ро-
ків стала членкинею 
ОУН. Два роки під 
іншим іменем вона 
вчителювала в сіль-

ській школі. 1943 року її ув’язнили гітлерівці у Львові. 
Згодом Ганну Музику вдалося звільнити, а 1944 року 
за вказівкою Проводу ОУН вона виїхала за кордон, зо-
крема до Відня. 

 1945 року саме Ганна організовує викрадення по-
раненого Ярослава Стецька з більшовицького полону в 
Чехії та перевозить його на американську частину Мюн-
хена. Там контактує з найкращими лікарями, щоб вилі-
кувати оунівця. 1946 року Ярослав Стецько та Ганна Му-
зика одружуються й вона бере собі ім’я Слава Стецько.

Героїчне подружжя прожило спільно 40 років. Слава 
Стецько віддано допомагала своєму чоловікові. Редагу-
вала журнал „Український погляд” і друкований орган 
Антибільшовицького блоку народів „АБН – Кореспон-
денція”. Організовувала конференції АБН по всьому 
світу.

„Жіноцтво відіграло велику роль в часі 
створення УПА, в часи боїв УПА, а дуже часто 
жінки брали участь в боях. Навіть тоді, коли 
УПА відсилала відділи на захід через кілька 
кордонів, жінки ішли в одностроях із зброєю 
в руках, щоби переконати захід, що Україна 
не зложила зброї, що Україна воює далі проти 
большовизму, проти російської окупації, щоб 
був розголос про ту боротьбу, бо світ тоді 
мовчав” — казала Ярослава Стецько.

Після смерті чоловіка (1986) очолювала Конгрес 
Українських Націоналістів від 1992 року. У 1991 — 
2001 — голова проводу ОУН(б). Була депутаткою 
Верховної Ради України другого, третього і четвертого 
скликань. На багатьох справило велике враження ви-
голошення 1998 року клятви народних депутатів Вер-
ховної Ради України, яку промовляла від душі Слава 
Стецько, найстарша за віком депутатка. 

Мала хворе серце, але не погодилася на операцію 
за кордоном. У медичному висновку лікарі написали: 
„Пацієнтка відмовилась від оперативного втручан-
ня через невідкладні справи на Батьківщині”. Слава 
Стецько повернулася в Україну в липні 1991, так і не 
набувши іноземного громадянства. 

Померла 12 березня 2003 року. Поховали її на  Бай-
ковому кладовищі в Києві.

Марія КІНДРАТОВИЧ 
Світлини з відкритих інтернетджерел

історії справжнього кохання

ЗНАМЕНИТОСТІ, ПОЛІТЕХНІКА, КОХАННЯ
m Закінчення. Початок на 13 с.
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КУЛЬТУРА

на дозвіллі

ЧОМУ ВАЖЛИВЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО

Українське кіно від початку незалежності переживало 
не найкращі часи. Залишкова система фінансування, 
відсутність інтересу, орієнтація на низькоякісний 
російський продукт зробили свій вклад у знищення цієї 
індустрії. На щастя, тепер кінематограф піднімається 
сходинками вгору. І хай фільми українського 
виробництва ще мають куди рости, проте й пишатися 
вже є чим.

Українське кіно нарешті орієн-
товане на наші реальні проблеми. 
Деякі з них є звичними, а про інші, 
навпаки, говорять украй мало. 
Тому те, що кінематограф піднімає 
такі теми на-гора, є позитивним 
явищем.

Перше, про що варто зазначи-
ти, — проблема незнання. Без іс-
торії й тих уроків, які ми отриму-
вали впродовж століть, неможливо 
сформувати підґрунтя для побудо-
ви нації. Переживши чимало ви-
пробувань у минулому, українці су-
часності мали б інакше ставитися 
до країни, яку вдалося відновити, 
й мати більше поваги до спадщи-
ни, що визначає нас як спільноту. 
Але навіть після Революції Гідності 
наша свідомість та самоіденти-
фікація на низькому рівні. Це під-
тверджує й байдужість до станови-
ща держави й бажання будь-якою 
ціною забезпечити передусім собі 
добробут.

З такою ситуацією можна боро-
тися лише навчанням. Український 
кінематограф робить акценти на 
історичних сюжетах і важливих 
постатях. І це правильно, адже 
завдяки фільму „Крути 1918” сус-
пільство більше замислилося над 
вартістю героїзму й людського 
життя. Завдяки „Чорному ворону” 
стає зрозуміло, що боротьбу вар-
то продовжувати навіть тоді, коли 
сили противника перевищують 
наші удесятеро. „Таємний щоден-
ник Симона Петлюри” демонструє 
неоднозначність основних поста-
тей української революції, а також 
спростовує чимало давно устале-
них міфів. „Пекельна хоругва” — 
стрічка, у якій козаків показують 
не тими веселими гульвісами, яки-
ми їх звикли зображувати завдяки 
пропаганді „братского народа”. 
Це освічені й вишколені вояки, що 

були опорою для своєї, хай і не зов-
сім вільної, держави. 

Іншою проблемою є перманент-
на загроза нашій державності. В 
Україні шостий рік триває війна. 
Її характер і розвиток незрозумі-
лі, плани Кремля змінюються зі 
швидкістю світла. Тому українське 
суспільство має бути готовим до 

будь-яких подій. Ми мусимо жити 
з думкою про те, що кожен зараз 
потрібний цій країні. Потребують 
допомоги на фронті, родини вій-
ськових, ті, хто повернувся з пе-
редової… Загроза поневолення, 
здавалося б, згуртувала людей. 
З’явився організований волонтер-
ський штаб, мало не кожен долу-
чався до його роботи. Збір коштів 
і харчів, придбання спорядження й 
техніки для захисників були щоден-
ними справами українців. Допоки 
ми не звикли до війни.

Про це боляче говорити, але ми 
розслабилися. Війна на сході зда-
ється не такою й близькою, та й не 
такою запеклою. Вислови „гаряча 
точка”, „передова”, „двохсотий” 
ще не зникли з пам’яті, але вже 
й не закарбовуються у свідомо-
сті страшними числами, за якими 
сотні людських доль. Ми збайдужі-
ли й стали легкою здобиччю. Якраз 
вчасно вийшов фільм „Наші коти-
ки”. Ідея зняти цю комедію вдала, 

адже сміятися треба вміти завжди. 
Навіть смерті в очі. Фільм піднімає 
бойовий дух суспільства та водно-
час  нагадує, що війна стосується 
кожного. Вона нікуди не зникає, а 
намагання абстрагуватися від того, 
що відбувається у рідній країні, є 
відвертою неповагою до тих, хто 
віддає свої життя. 

Третьою проблемою є глибинні 
потреби людини на особистісно-
му рівні. Ми заглиблюємося у свої 
турботи й не надто часто думаємо, 
чи потрібна допомога тим, хто по-
ряд. Гонитва за кар’єрою й успіхом 
замінюють спілкування з родиною. 
Егоцентрична замкнутість не доз-
воляє побачити в тому, хто поруч, 
найближчого друга. Нерозуміння 
поколінь часто викликане простим 
невмінням слухати. І нарешті ми по-
чали вести про це діалог. 

Одним з найкращих українських 
фільмів можна назвати стрічку „Мої 
думки тихі”. Долі головних героїв — 
мами й сина, до щему впізнавані. 
Жінка, що вкладає себе у життя 
сина й має надію на взаємність. На-
щадок, що женеться за примарною 
перспективою й не уявляє, що мама 
може жити зовсім інакше. Склад-
ний сюжет про взаємини звичної 
сім’ї, про конфлікт двох поколінь та 
різні погляди на життя не залишить 
байдужим жодного глядача. 

„Віддана” — фільм про те, на-
скільки важливою є взаємна до-
помога й підтримка, а також якою 
страшною може бути залежність. 
Історія двох дівчат спонукає замис-
литись про те, який вплив ми маємо 
на життя своїх близьких, а вони на 
наше. 

Усіх стрічок не перелічити. Кож-
на з них наповнена сенсом і додає 
глядачеві певних знань, розвиває 
його вміння мислити, аналізувати 
факти й події, розставляти пріо-
ритети й визначати цінності. А це 
дуже важливо в умовах постійної 
атаки російської дезінформації. 
Щоб бути сильними, нам треба на-
вчитися бути собою. Гуртує націю 
спільна загроза, але перероджує 
її лише знання й усвідомлення. І 
роль кінематографу тут далеко не 
остання. 

Ольга МАЦЬКІВ
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ЗДОРОВ'Я

сезонні недуги

КОРОНАВІРУС, ГРВІ, ГРИП 

Світ атакує коронавірус. На щастя, в Україні жодного 
підтвердженого лабораторно випадку нової інфекції не 
зареєстровано. Тимчасом у нас частішають грип та ГРВІ. 
Минулого тижня на Львівщині захворіли понад 13 тисяч осіб. 
Більшість шкіл Львова закрили на карантин. 

Реалії і міфи 
коронавірусу

На 7 лютого у світі за-
реєстровано 31 472 ла-
бораторно підтвердже-
них випадків нової ко-
ронавірусної інфекції, з 
них 638 — летальні. 70% 
усіх випадків гострої 
респіраторної хвороби, 
спричиненої новим ко-
ронавірусом, зафіксо-
вано в одній із провінцій 
Китаю, Хубеї. За межа-
ми країни — 225 випад-
ків хвороби, один із них 
закінчився смертю. У 
місті Ухані за 48 годин 
для заражених вірусом 
побудували лікарню на 
тисячу пацієнтів. Коро-
навірус вражає дихаль-
ні шляхи, а серед його 
жертв — здебільшого 
люди похилого віку.  

Наразі медики нама-
гаються знайти вакцину, 
але світом поширюють-
ся прогнози, що наслід-
ки можуть бути гірші, 
ніж від SARS (тяжкого 
гострого респіраторно-
го синдрому) — схожо-
го вірусу, що з’явився у 
Китаї майже двадцять 
років тому. Цей смер-
тоносний SARS, що ви-
кликає хворобу, схожу 
на пневмонію, з’явив-
ся в Китаї наприкінці 
2002 року. І впродовж 
кількох місяців поши-
рився на 37 країн світу, 
заразивши понад 8 ти-
сяч людей. Забрав життя 
близько 750-ти осіб і на 
короткий час спричинив 
всесвітню паніку. 

Але нинішній коро-
навірус поширюється 

швидше, ніж його попе-
редник.  І він познача-
ється не лише на здо-
ров’ї, а й на світовій еко-
номіці. Очікується, що 
цьогорічне економічне 
зростання Китаю з 6,1% 
показника 2019 року 
зменшиться до 5,6%, а 
це вплине на розвиток 
високотехнологічної га-
лузі, враховуючи вироб-
ництво смартфонів. Ки-

тай — друга після США 
країна  за світовим еко-
номічним обсягом, що є 
найбільшим споживчим 
ринком у світі і ринком 
номер один для експор-
ту товарів. Наразі ком-
панії Apple, Starbucks 
та Ikea тимчасово за-
чинили свої крамниці 
у Китаї. Торгові центри 
безлюдні. Це означає, 
що китайські споживачі 
не витрачають свого до-
ходу. Через коронавірус 
може постраждати ки-
тайський туризм у США 
та експорт американ-
ських товарів до Китаю. 
Американський інвести-
ційний банк прогнозує, 
що за перший квартал 

2020 року вірус „від-
ріже“ 0,4% у перерахун-
ку на річне зростання у 
США. Також є прогнози 
незначного зростання 
у другому кварталі, але 
ризики зазнають біль-
шого удару.

До речі, імунологи 
запевняють, що не вар-
то непокоїтися через 
посилки з Китаю, адже 
коронавірус живе мак-

симум 48 годин і лише 
в найоптимальніших для 
нього умовах, а банде-
ролі до України їдуть 10 
днів.    

Українські 
віруси

Тимчасом у нас, зо-
крема на Львівщині, 
„розгулюють“ звичні нам 
віруси — грип та ГРВІ, — 
тому школи масово за-
кривають на карантин. 
Що ж робити у такому 
випадку? Індивідуальне 
лікування призначає лі-
кар. Рішення щодо цього 
категорично не можна 
ухвалювати самостій-
но, особливо вживати 

антибіотики на власний 
розсуд. Загальні при-
писи, які радять медики 
всім, — це часте пит-
тя, особливо травні чаї, 
а також із цитриною та 
імбиром, провітрюван-
ня кімнати, зволоження 
(надмірне обігрівання 
приміщення сприяє роз-
множенню вірусів). 

Втім, про імунітет тре-
ба дбати не лише в час 
сезонних захворювань. 
Тому загалом не забу-
ваймо про здоровий сон, 
активний спосіб життя, 
здорове харчування, час-
те пиття доброї якісної 
води, вітамінотерапію. 
Натомість підривають 
імунітет шкідливі звич-
ки, регулярні стреси та 
малорухливий спосіб 
життя. 

Головна епідеміоло-
гиня Львівщини Наталія 
Тімко наголошує, щоб 
не торкатися брудними 
руками до очей, до сли-
зової оболонки носа, а в 
сезон грипу дотримува-
тися профілактики: часто 
мити руки, уникати місць 
масового скупчення лю-
дей та не нехтувати щеп-
ленням. 

До хворого бажано 
підходити не ближче, ніж 
за два метри. А якщо таки 
доведеться поспілкувати-
ся з ним ближче, то після 
цього треба промити но-
соглотку, куди передусім 
потрапляють віруси. 

Ірина МАРТИН
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
“ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА “

оголошує конкурс на заміщення посад професорів кафедр: 

 ✓ електромехатроніки та комп’ютеризованих елек-
тромеханічних систем;

 ✓ журналістики та засобів масової комунікації;

 ✓ радіоелектронних пристроїв та систем.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи: 

 • заяву; 
 • особовий листок обліку кадрів із фотографією;
 • автобіографію; 
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені 
та вчені звання; 

 • список друкованих праць і винаходів із зазна-
ченням публікацій в журналах, що входять до 
наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science) та індексу Гірша, завірених за встанов-
леним порядком; 
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копії паспорта та трудової книжки.

Участь у конкурсі на заміщення посад професо-
рів кафедр можуть брати особи, які мають науковий 
ступінь доктора чи кандидата наук та вчене звання 
професора чи доцента і стаж науково–педагогічної 
роботи не менше 10 років. 

Термін подання документів на конкурс — місяць від дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету “Львівська 

політехніка” за адресою: 79013, м. Львів–13, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт.тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує. 

Ректорат

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет ,,Львівська політехніка”:
дипломи бакалавра ВК № 18977136 та 
спеціаліста ВК № 23572898 на ім’я: 
Онищук Юрій Володимирович;
диплом магістра ВК № 45933354 на 
ім’я: Дронюк Мирослава Орестівна;

залікову книжку на ім’я: Крук Олег 
Юрійович;
студентський квиток на ім’я: Яцунда 
Софія Богданівна;
студентський квиток на ім’я: Ярошук 
Іванна Анатоліївна;
студентський квиток № 12280302 на 
ім’я: Василечко Наталія Анатоліївна;
студентський квиток на ім’я: Булак 
Юлія Володимирівна.

Колектив кафедри іноземних мов 
ІГСН Національного університету 
„Львівська політехніка” висловлює 
глибоке і щире співчуття завідува-
чу кафедри іноземних мов Оксані 
Михайлівні Камінській з приводу 
тяжкої втрати — смерті 

батька.

	 	 	 УВАГА:	КОНКУРС!
5 березня 2020 року о 16:00 на 3 поверсі приміщення Студентського комбінату 
харчування (вул. Карпінського, 8) відбудеться Студентський конкурс на найкраще 
читання творів Тараса Шевченка або творів про нього.
Переможці отримають цінні призи та премії від Товариства «Просвіта» Львівської 
політехніки й Колегії та профкому студентів і аспірантів.
Зареєструватися на конкурс можна до 3 березня 2020 року. 
Подавайте заявки у 235 кімнату головного корпусу Політехніки. Реєструючись, 
обов’язково вказуйте прізвище та ім’я, інститут, групу, форму навчання — державна чи 
комерційна, участь у активному дозвіллі, а також назву твору, який декламуватимете.
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