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Воїнами 
не народжуються —  
ними стають з любові 
до Батьківщини

Магістрант 
відверто 
про хабарництво 
і боротьбу з ним

Завдяки Темпусу 
маємо новий 
комп’ютерний  
клас

Богдан Гаврилишин:  
„У нас є високі моральні  
і духовні цінності“  с.13
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На що Ви спроможні задля України?
Молодь у всі часи була рушій

ною силою, яка спроможна 
кардинально змінювати хід 
історії, руйнуючи найпотуж
ніші та найстрашніші пере
шкоди. Такими були юнаки, 
які віддали свої життя під 
Крутами, такою була молодь 
УПА, студенти, які голодували 
під час Революції на граніті. 
Новий виток історичних змін 
та неймовірної жертовності, 
яку проявила молодь майже 
рік тому, зібравшись на Май
дан, який переріс у наймасш
табнішу та найкривавішу за 
часів незалежності нашої 
держави Революцію Гідності 
і продовжується страшною 
війною, де знов молодь 
демонструє неймовірну силу 
духу, глибину патріотизму та 
готовність помирати задля 
збереження територіальної 
цілісності та незалежності 
України.

Входимо у листопад — місяць, 
що дивним чином упродовж 
десятиліть залишається на
сиченим переломними поді
ями в історії. Так, із 31 жовтня 
на 1 листопада 92 роки тому 
відбувся Листопадовий чин, 
в ході якого січові стрільці 
обстояли український Львів 
та спричинилися до ство
рення Української народної 
республіки.

Також 1 листопада виповню
ється 70 років від дня смерті 
очільника УГКЦ Митрополита 
Андрея Шептицького, який 
мав особливе ставлення до 
молоді. 1932 року у своєму 
Слові до української молоді 
Митрополит писав: „Служба 
любови, мої дорогі, не знає 
лаврів, як довго жертва ще не 
повна, а жертва однієї хвили
ни не заступить довголітньої 
муравлиної праці. Не зривами 
однієї хвилини, лише без
упинним напруженням і без
упинними жертвами аж до 
крови й смерти багатьох поко
лінь двигається народ“. Зараз, 
із погляду часу, а особливо 
в світлі подій сьогодення 
зрозуміло, що ці слова стали 
не лише настановою, а й своє
рідним передбаченням.

Олег Гірський, студент другого курсу Інституту архітектури:

„Як буде потрібно, воюватиму“
Для збереження незалежності треба організовуватися. Я, ви-
ходячи з ситуації, яка склалася в нашій країні, можу в будь-
який спосіб підтримувати нашу армію, що й роблю, — не раз 
переказував гроші, а також збирав і пересилав необхідні речі. 
Думаю, зараз на лінію фронту я не готовий іти, бо не маю жод-
ної військової підготовки. Але якби фронт ішов сюди, я б во-

ював, а не шукав можливості уникнути цього.

Наталія Бескід, студентка третього курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Активно допомагаю армії“
Передовсім кожен мусить усвідомити, що потрібно позбутися 
будь-яких проявів русизму в усіх напрямах: в освіті, в мові, неза-
лежно від регіону. Мову треба вчити, навіть якщо важко. Я з дру-
зями була волонтеркою у Львові під час Майдану, ми готували 
їжу, здавали і збирали кошти для військових, надсилали необхідні 

для фронту речі. Думаю, зміни відбуваються в кожному. Сподіваюся, зимова сесія 
продемонструє нову свідомість як студентів, так і викладачів.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Соломія Гаврилюк, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Стати добрим фахівцем“
Важливо підтримувати військових, бо вони виборюють наше 
право на незалежність. Я допомагаю грошима. Також вважаю, 
що моя успішність у навчанні, щоб стати добрим фахівцем 
у майбутньому, зможе стати однією з цеглинок у фундаменті 

збереження незалежності нашої держави. А загалом треба припинити війну і до-
пустити до влади молодих перспективних людей. Я ще не маю права голосувати, 
але віддала би свій голос за людей, спроможних розвивати і зміцнювати країну.

Анатолій Мазур, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Бути активним у громадській роботі“
Нашою перевагою є те, що ми, українці, завжди знаємо, що 
спроможні багато вирішувати самотужки і реально зміню-
вати ситуацію. Наприклад, я як студент можу брати активну 
участь у громадській діяльності. Зараз усе, що мені потрібно 
робити, — це самовдосконалюватися, добре вчитися, знайти 
роботу і бути успішним, тоді я зможу працювати на користь своєї держави.

Іван Батіг, студент другого курсу Інституту енергетики та 
систем керування:

„Можу бути добровольцем“
Події на Майдані під час Революції Гідності показали, що саме 
серед молоді нині переважають патріотичні настрої. Не знаю, 
що можу зробити зараз, крім того, щоб піти на вибори, під-
тримувати армію і добре вчитися. Заради незалежності міг би 
піти добровольцем воювати, якби не був студентом.
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міжнародна співпраця

Архітекторські Темпус-проекти:  
нові курси, новий комп’ютерний клас

У Львівській політехніці 21–25 
жовтня відбулася робоча 

зустріч партнерів за двома освітні-
ми Темпус-проектами, серед учас-
ників яких — Інститут архітекту-
ри. Проекти дозволяють модерні-
зувати навчальний процес.

Ще у 2012 році ІАРХ взяв активну 
участь у розробці і просуванні за 
освітньою програмою Євросоюзу 
Темпус проекту „Архітектура і ста-
лий розвиток на основі еко-гума-
ністичних принципів і передових 
технологій без втрати ідентичнос-
ті“ (SEHUD). Проект передбачає 
розробку міждисциплінарного на-
вчального курсу в галузі архітек-
тури й урбаністики (містобудуван-
ня), також інтеграцію компонентів 
електронного навчання та розви-
ток інтерактивної мережі між ви-
шами-партнерами. Від Політехні-
ки до проекту долучилися провідні 
вчені ІАРХ — професори Богдан 

Черкес (кафедра ДОА), Вік тор Про-
скуряков і доцент Юрій Джигіль 
(кафедра ДАС).

Раніше політехніки вже відвідува-
ли виші-партнери. Тепер прийняли 
гостей у себе: в Україні це була перша 
широка зустріч учасників міжнарод-

ного консорціуму, до якого входить 
20 навчальних і дослідницьких струк-
тур, серед них 5 українських вишів. 
Представники восьми країн (Італії, 
Великобританії, Франції, Іспанії, 

профорієнтири

Запорука змін на ринку праці — 
реформи і якісна освіта
Минулого тижня, 23 жовтня, 

відбувся вже традиційний 
для осіннього Львова День 
професійного самовизначен-
ня. У його рамках відбувся 
ХХІV Ярмарок кар’єри і День 
відкритих дверей навчальних 
закладів.

Менше вакансій
Профорієнтаційний захід у Пала-
ці мистецтв організували Львів-
ський обласний центр зайнятості 
та Львівська політехніка, зокре-
ма відділ працевлаштування та 
зв’язків з виробництвом. Вакансії 
запропонували майже 60 підпри-
ємств, наприклад, „Концерн Хліб-
пром“, „Львівобленерго“, „Сві-
точ“, „Галичина-Авто“, „Холдинг 
емоцій „!FEST“, „Ерікполь“, „Га-
личфарм“, навіть кілька київських 

компаній. На ярмарку інженер, 
наприклад, міг підшукати собі ро-
боче місце зі зарплатою у розмірі 
2–3, ІТ-фахівець — 4,5 тис. грн. 
Вистачало пропозицій і для пред-
ставників робітничих професій: 
пекарі, швачки, слюсарі, електро-
газозварники, водії, офіціанти. За-
галом у минулі роки до ярмарків 
долучалось більше роботодавців: 
складна економічна ситуація в дер-
жаві, брак інвестицій скоротила їх 
кількість.

Нині у Львівській області на одне 
робоче місце претендує 12 осіб, що 
вдвічі більше, ніж у цей же період 
2013-го, а в деяких сільських місце-
востях — близько 100. Це зумовлено 
передовсім зменшенням кількості 
вакансій, пояснив під час прес-
конференції „Зайнятість: реалії та 
перспективи“ директор ЛОЦЗ Ва-
силь Барилюк.

Половина безробітних — 
молодь

Більше половини із зареєстрованих 
у ЛОЦЗ безробітних — 23600 осіб — 
це молодь (серед людей з вищою 
освітою найчастіше економісти, ме-
дики, інженери, гуманітарії, прав-
ники). До того ж чверть — люди 
віком до 25 років, що засвідчує: 
маємо проблему першого робочо-
го місця. Причиною високого рів-
ня молодіжного безробіття можуть 
бути, з одного боку, часто завище-
ні очікування молодих людей („або 
найкраща робота, або ніяка“), з ін-
шого, — ставка працедавця на гото-
вого, досвідченого фахівця. Однак 
випускники вишу часом просто не 
мають реальних практичних на-
виків. Як подолати цю прогалину? 

Закінчення на 6 с. m

Закінчення на 4 с. m
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Португалії, Греції, Австрії, Болга-
рії) зібрались, аби узгодити дії щодо 
роботи над підручниками, впрова-
дження у навчальний процес нових 
відео- й аудіоматеріалів. Головний 
координатор проекту від ЄС профе-
сор Марія Грація Фоллі з Міланської 
політехніки назвала Україну прота-
гоністом проекту, а професори Се-
бастіан МакМілан та Джон Барбер 
з Кебриджа наголосили, що Львів 
як полікультурне місто є чудовим 
майданчиком для фахової розмови 
на тему модернізації й одночасного 
збереження національної ідентич-
ності. Наголосили, що сучасна архі-
тектура і містобудування базуються 
на принципах середовищного проек-
тування. Координатор Темпус-про-
ектів від ІАРХ Політехніки доцент 
кафедри ДАС Юрій Джигіль каже:

— Проект акцентує на стабільному 
розвитку міст, регіонів на основі пере-
дових технологій в епоху тотальної ур-
банізації, що характерна для більшості 
країн світу. Цю глобальну тенденцію 
супроводжують різні негативні чинни-
ки, які важливо передбачити і скерува-
ти в таке русло, щоб не втрачати те, що 
визначає якість життя: чисте довкілля, 
своєрідність територій, національ-
ну ідентичність і т. д. Тобто в основу 
цього розвитку повинні вкладатись 
екологічні і гуманістичні принципи. 
Архітектор насамперед переводить 
економічні і технічні ідеї в еко-гу-
маністичні. Відповідно створює зо-

рові образи майбутніх 
об’єктів містобудуван-
ня, архітектури й інших 
структурних елементів 
урбанізованих тери-
торій; надає прогнози 
щодо розселення, роз-
витку транспортної ме-
режі, використання при-
родних ресурсів тощо. 
Архітектор може не бути 
досконалим спеціалістом 
у всіх цих галузях, але він 
повинен розуміти їхні 
взаємозв’язки. Як дири-
гент оркестру, який не мусить грати 
на всіх музичних інструментах, але 
має знати, як вони разом „працюють“ 
і творять відповідний ефект.

На зустрічі були партнери зі ще 
одного, змістовно близького до 
SEHUD Темпус-проекту, що старту-
вав у 2013-му і передбачає розробку 
міждисциплінарного навчального 
курсу в галузі сталого розвитку ре-
гіонів на основі еко-гуманістичної 
синергетичної взаємодії (інжинірин-
гу, будівництва, архітектури). Голов-
ним координатором обох проектів 
з української сторони є Харківський 
національний університет будівни-
цтва і архітектури, звідки до Львова 
прибула найчисельніша делегація на 
чолі з ректором Юрієм Шкодовським. 
Професор ХНУБА Олександр Буряк 
вважає, що проект виводить на новий 
рівень співпрацю між вітчизняни-
ми вишами: символічно, що Темпус 
об’єднав провідні архітектурні цен-
три — Львів, Київ, Харків, Одесу, 

Дніпропетровськ. Раніше до складу 
консорціуму входив і виш із Криму. 
Всі погоджуються: міжнародна спів-
праця надає можливість модернізува-
ти і реформувати національну освіту.

А 23 жовтня відбулося відкриття 
відремонтованої та оснащеної но-
вітнім комп’ютерним обладнанням 
224-ої аудиторії головного корпусу 
університету, яка належить кафедрі 
ДОА. Влітку за підтримки ректора 
професора Юрія Бобала, проректо-
рів Анатолія Мороза і Володимира 
Крайовського вирішили переоб-
ладнати це приміщення під Темпус-
клас. Під час проектної практики 
під керівництвом Юрія Джигіля 
студенти, закріплені за НДЛ-110, 
виконали проект реконструкції ау-
диторії. Ремонтні роботи виконано 
силами Політехніки. Чимало зусиль 
доклав зокрема заступник директо-
ра ІАРХ Ярослав Ракочий. В тех-
нопарку університету виготовили 
меблі, а придбання техніки (інтер-
активної дошки, 16 комп’ютерів, 
проектора, принтерів, сканера, ПЗ) 
на суму, еквівалентну 600 тис. грн., 
взяли на себе партнери з ЄС. Зараз 
починається пілотна фаза проекту, 
протягом якої відпрацюють лек-
ційні навчальні курси, випробують 
можливості е-навчання. Проект за-
вершиться наступного року. У класі 
зможуть навчатися студенти різних 
кафедр ІАРХ, зокрема ті, які вивча-
тимуть комп’ютерний архітектур-
ний і графічний дизайн тощо. Крім 
цього, приміщення зручне для про-
ведення відео-конференцій, нарад, 
форумів.

Ірина ШУТКА, Анна ГЕРИЧ

міжнародна співпраця

Архітекторські Темпус-проекти:  
нові курси, новий комп’ютерний клас

m Закінчення. Початок на 3 с.



ч. 32 [2872]
30 жовтня — 5 листопада 2014 5СТудІЇ

професійне свято

Представники транспортної галузі 
святкували в Політехніці
23 жовтня у Львівській полі-

техніці відбулося тради-
ційне щорічне святкування Дня 
працівника транспортної галузі, 
яке кафедра транспортних тех-
нологій Інституту інженерної 
механіки та транспорту провела 
разом зі своїми партнерами — 
установами і компаніями авто-
мобільної сфери.

Зокрема, викладачів та студентів 
прийшли привітати директор Львів-
ського автомобільно-дорожнього 
коледжу Львівської політехніки 
Михайло Брегін, керівник депар-
таменту логістики концерну „Гал-
нафтогаз“ Олена Ларіна, директор 
ТзОВ „Галвсесвіт“ Орест Жехович, 
голова львівського осередку Всеу-
країнської асоціації автомобільних 
перевізників Іван Велійка, директор 
ТзОВ „Фіакр-Львів“ Степан Коцан, 

директор ЛКП „Львівавтодор“ Олег 
Береза, проектний менеджер Львів-
ської майстерні шоколаду Катерина 
Пікуш, менеджер із роботи з корпо-
ративними клієнтами ТзОВ „Транс-
Сервіс-1“ Мар’ян Сова. Більшість із 
них свого часу працювали або на-
вчалися на кафедрі транспортних 
технологій, якій цьогоріч випо-
внюється 10 років. ІІМТ у президії 
представляли заступник директора 
професор Олексій Ланець та завід-
увач кафедри, яка приймала вітання, 
професор Євген Форнальчик.

Вітаючи колег, викладачів та сту-
дентів із професійним святом, яке 
в Україні від 1993 року відзначають 
останньої неділі жовтня, багато гос-
тей згадували свої студентські роки, 
бажали всього найкращого присутнім 
у залі та висловлювали сподівання, 
що напружені зовнішньополітичні 
умови на східному кордоні можуть 

стати поштовхом до швидкого роз-
витку транспортної галузі в Украї-
ні. Багато студентів спеціальностей 
„Організація перевезень та управ-
ління на транспорті“ й „Організація 
і регулювання дорожнього руху“, які 
навчаються за напрямом „Транспорт-
ні технології“, за високі досягнення 
у навчанні та активну громадянську 
позицію отримали цього дня дипло-
ми й грошові премії. Відзнака діста-
лась і футбольній команді кафедри, 
яка нещодавно стала переможцем 
обласного чемпіонату з міні-футболу 
„Знесіння“ об’єднаних аматорських 
команд першої ліги.

На завершення святкувань сту-
денти вручили власні нагороди 
у жартівливих номінаціях виклада-
чам кафедри, а талановиті майбутні 
транспортники навіть заспівали для 
колег і наставників.

Анна ГЕРИЧ

конференція

Теоретична база для вирішення  
актуальних проблем
У Львівській політех-

ніці 24–25 жовтня 
відбулася II Міжна-
родна науково-прак-
тична конференція 
„Обліково-аналітичне 
забезпечення сис-
теми менеджменту 
підприємства“.

Конференція вже стала 
традиційною: започатко-
вана 2007 року (спочатку 
не мала статусу міжна-
родної), вона проходить 
двічі на п’ять років. Цього 
разу участь взяли викла-
дачі, науковці, фахівці 
в обліково-аналітичній 
сфері з різних міст Украї-
ни, також із Польщі. Від-
крив захід завідувач ка-
федри обліку та аналізу 
ІНЕМ професор Анатолій 
Загородній. За 12 років ді-
яльності кафедра має чи-

мало здобутків, зокрема 
16 підручників, 72 посіб-
ники, 31 монографію — 
ці видання можна було 
оглянути на виставці під 
час конференції. Одним 
із пріоритетних для неї 
наукових напрямів є ви-
рішення проблем у сфері 
обліково-аналітичного 

забезпечення системи 
управління підприємства. 
Аналіз, обговорення, об-
мін напрацюваннями 
у цій галузі під час конфе-
ренції дає змогу „сформу-
вати реальні пропозиції 
для вирішення сучасних 
економічних та бізнесо-
вих проблем в Україні“, 

зокрема у сферах дере-
гуляції і розвитку під-
приємництва, наголосив 
ректор Політехніки про-
фесор Юрій Бобало.

Один із тематичних 
акцентів конференції — 
підготовка обліково-ана-
літичних працівників, 
підвищення їх кваліфі-
кації. Фахову розмову на 
цю тему розпочав голова 
підкомісії з обліку й ауди-
ту Науково-методичної 
комісії МОН, професор 
Київського національного 
економічного університе-
ту ім. В. Гетьмана Микола 
Бондар: доповідь стосува-
лась стратегії підготовки 
фахівців у контексті но-
вої редакції ЗУ „Про вищу 
освіту“, визнання україн-
ського фахівця на міжна-
родному рівні.

І. Ш.
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Це можливо вже в університеті, 
коли, наприклад, студент на стар-
ших курсах зосереджується на вузь-
кій спеціалізації або ж через форму-
вання вишем і роботодавцем спеці-
альних навчальних груп, зауважив 
проректор Політехніки Богдан 
Моркляник. Як приклад — щорічна 
програма для студентів-енергети-
ків Політехніки від компанії ДТЕК. 
А завдяки Ярмарку кар’єри, за слова-
ми проректора, щороку знайти ро-
боту має шанс десь 200 політехніків.

Створенню нових робочих 
місць, на думку учасників прес-
конференції, посприяли б рефор-
ми, зокрема децентралізація влади, 
створення умов для безвідсотко-
вого кредитування малого бізнесу, 
прозора система оподаткування, 
спрощений документообіг, від-
новлення законодавчої норми 
(вона діяла раніше) про державну 
підтримку молоді під час працев-
лаштування на перше робоче міс-
це. Все це стимулювало б молодь 
започатковувати власну справу. 
Проблеми ринку праці пов’язують 
і з освітою, зокрема явищем масо-
візації вищої освіти; тим часом за 
критерієм якості підготовки фа-
хівців чимало із українських ви-
шів (нині в нас 325 закладів ІІІ — 
ІV рівнів акредитації) просто не 
витримують критики.

Починати зі школи
Корені дисбалансу попиту-пропо-
зиції на ринку праці знаходять ще 
у школі: все починається зі стерео-
типного підходу абітурієнтів до ви-
бору фаху (йдуть на модні спеціаль-
ності), часто без урахування інди-
відуальних професійних нахилів. 
Власне, День відкритих дверей на-
вчальних закладів і мав би показати 
школярам різноманіття можливих 
професій, їхні фахові здібності.

23 жовтня учні, абітурієнти могли 
ознайомитися з майже 50 навчальни-
ми закладами різних рівнів акредита-
ції, пройти профорієнтаційні тести, 
взяти участь у майстер-класах тощо. 
Політехніку репрезентували праців-
ники різних ННІ, які інформували 
школярів про університет, напрями 
підготовки, спеціальності, переваги 
навчання у виші. Учні особливо ціка-
вились музейною справою, іноземни-
ми мовами, комп’ютерними науками, 
міжнародними відносинами, розпо-
вів доцент кафедри політології і між-
народних відносин Олександр Горбач 
(ІГСН). Віталій Курепа з кафедри 
прикладної фізики і наноматеріало-
знавства ІМФН, який не перший рік 
спілкується зі школярами, зауважив: 
цьогоріч зацікавлених вистачає — до 
того ж як абітурієнтів, так і молодших 
школярів (6–9 класи).

Ірина ШУТКА

профорієнтири

Запорука змін на ринку праці — 
реформи і якісна освіта

m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко
Президент Петро Порошенко від-

значив працівників Львівської 
політехніки почесними званнями. 
Про це повідомляє сайт „Наука“ уні
верситету. Відповідно до Указу Пре
зидента, званням „Заслужений діяч 
науки і техніки України“ нагородже
но професора кафедри загальної 
фізики Григорія Ільчука, завідувача 
кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування Ігоря Кузя, зван
ням „Заслужений працівник освіти 
України“ — директора Інституту 
інженерної механіки та транспорту 
професора Зіновія Стоцька.

Триває конкурс підручників на 
здобуття Державних премій 
України в галузі науки і техніки 
2015 року. Міністерство освіти 
і науки повідомляє, що Комітет із 
Державних премій України в га
лузі науки і техніки прийматиме 
до розгляду підручники для нав
чальних закладів, рекомендовані 
колегією Міністерства. Матеріали 
необхідно подати до МОН не пізні
ше 1 грудня 2014 року.

Розпочалась реєстрація на сти-
пендіальну програму „Завтра. 
UA“. Претенденти можуть подати 
документи на конкурс та зареє
струватися на сайті zavtra. in. ua 
до 30 листопада 2014 року. Учас
никами програми можуть бути 
студенти 3–6 курсів денної форми 
навчання українських вишів.

29 жовтня у Львівській політехніці 
відбулася презентація компанії 
„Procter & Gamble“. Зустріч для 
студентів організувала Міжнарод
на студентська організація BEST. 
Громадські активісти пропонують 
спудеям більше дізнатися про 
можливості співпраці з P&G. Охочі 
мали змогу ознайомитися з прин
ципами роботи компанії та здобути 
нові знання у сферах виробництва, 
логістики і продажів.

За показниками рейтингу SCImago 
Journal Rank (SJR)-2013, опубліко-
ваного на основі даних Scopus, 
науковий журнал Львівської по-
літехніки „Chemistry & Chemical 
Technology“ посідає 11 місце серед 
34 журналів України. У загальному 
рейтингу журнал посів 14 711 міс
це серед 29 385 журналів світу. 
„Chemistry & Chemical Technology“ 
внесено до наукометричної бази 
даних Scopus 2012 року.

За матеріалами інформагенцій
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за круглим столом

Науковці обговорили стратегію успіху України
Про президентський стратегічний план розвитку Укра-

їни, який 25 вересня цього року Петро Порошенко 
оприлюднив у „Мистецькому Арсеналі“, можливості його 
втілення, а також про інші системні реформи, яких негай-
но потребує наша держава, йшлося на регіональній нау-
ково-практичній конференції „Крок за кроком до мети: 
стратегія успіху для України“. 21 жовтня вона зібрала за 
круглим столом у Львівській політехніці українських та 
польських науковців.

Організували конференцію кафедра 
політології та міжнародних відносин 
Інституту гуманітарних та соціальних 
наук та її Науково-аналітичний центр 
політичних досліджень „Вектор“.

— Пріоритетним напрямом ре-
формування Президент назвав бо-
ротьбу з корупцією, реформи систе-
ми державного управління, право-
охоронних органів, охорони здоров’я 
тощо. Загалом передбачено впрова-
дити 60 реформ. Також Петро Поро-
шенко заявив про наміри замінити 
близько 2/3 державних управлінців, 
збільшити на 65 � повноваження 
місцевого самоврядування. Наразі 
його стратегія відкрита для обгово-
рення і вже має опонентів. Економіс-
ти говорять про нереальність деяких 
названих цифр. Зокрема, виникають 
сумніви щодо швидкого подвоєння 
ВВП на душу населення, збільшення 
фінансування армії в 5 разів, вхо-

дження України до 
ТОП-20 країн за лег-
кістю ведення бізне-
су вже через кілька 
років. Політологи ще більш катего-
ричні. Багато з них вважає запропо-
нований план передвиборним піа-
ром. Позитиви в тому, що Президент 
розуміє: реформ можна досягати 
тільки спільно. Будь-яка схема змін 
має певні недоліки, але якщо є консо-
лідоване рішення всього суспільства 
творити нове майбутнє, то реформи 
завершаться успіхом. Ми зібрали на-
уковців, щоб обговорити й запропо-
нувати оптимальні механізми впро-
вадження змін у державі, — пояснила 
під час пленарного засідання завід-
увач кафедри політології та між-
народних відносин, директор ІГСН 
професор Ярина Турчин.

Участь у пленарному та двох сек-
ційних засіданнях узяли науковці-

політологи, економісти, правники, 
фахівці з міжнародних відносин. 
Одну з найцікавіших доповідей під 
час відкриття конференції прочи-
тала доцент кафедри іноземних мов 
ІГСН, директор Міжнародного ін-
ституту освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою Ірина Ключковська, яка 
сама долучилася до напрацювання 
запропонованої стратегії Пре-
зидента у розділі, що стосується 
майбутньої співпраці зі світовим 
українством.

Продовжити і розширити темати-
ку обговорення реформ організатори 
пообіцяли у травні наступного року 
під час міжнародної конференції. 

Анна ГЕРИЧ

нові можливості

Хакатон Garage48 — скоро у Львові!
7–9 листопада у Львові вперше відбудеться хакатон 

від всесвітньо відомого естонського навчального 
табору для стартапів Garage48. Щоб розповісти про захід та 
дати корисні поради його потенційним майбутнім учасни-
кам, 23 жовтня до Політехніки завітав засновник Garage48 
Рагнар Саас.

Під час лекції на тему „Як 
створити успішний інтер-
нет-стартап у Східній Єв-
ропі для світового ринку“ 
рок-зірка стартапів (так на-
зивають Сааса у своїх колах 
ІТ-шники) поділився зі сту-
дентами 2–5 курсів, які на-
вчаються на комп’ютерних 
спеціальностях, власним 
досвідом у просуванні 

проектів. У 2011 році його 
програмне забезпечення 
для систем управління біз-
нес-процесами Pipedrive на 
3,4 млн. доларів підтримали 
інвестори зі США, Німеч-
чини, Великобританії та 
Гонконгу.

Щоби стартап став 
успішним, Рагнар Саас 
радить міцно здружитися 
з власною командою, в якій 
обов’язково має бути мар-
кетолог та представник га-

лузі, для якої розробляють 
продукт. Також потрібно 
постійно вивчати думки 
споживачів, відразу орієн-
туватися на світовий, а не 
місцевий ринок, убезпечи-
ти себе від крадіжки стар-
тап-ідеї та читати книги, 
в яких цікаво описані ме-
ханізми реалізації старта-
пів. Фахівець навіть назвав 
студентам кілька, на його 
думку, найкращих видань. 
Зустріч із Рагнаром Саасом 

закінчилася у форматі запи-
тань-відповідей.

Хакатон Garage48 — це 
48-годинний міжнародний 
захід, за час якого 100 учас-
ників мають нагоду пре-
зентувати свої бізнес-ідеї, 
отримати експертну думку 
менторів, почути відгук 
інвесторів, сформувати 
свою команду для втілен-
ня проекту та представити 
його прототип.

Зареєструватися для 
участі у заході, який 
є платним, можна на сайті 
garage48.org/lviv. Студентам 
організатор — львівський 
бізнес-інкубатор Startup 
Depot — надає знижки.

Анна ГЕРИЧ
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молода наука

Одним із найважливіших завдань сучасної науки є розвиток альтернативних джерел енергії. 
У Львівській політехніці створенням джерел автономної енергетики нанометрового 

структурування успішно займаються на кафедрі прикладної фізики і наноматеріалознавства 
ІМФН (кілька років тому одна з її розробок була визнана кращим винаходом року на 
Львівщині), зокрема в лабораторії нанофізики і молекулярної енергетики. Тут у цьому 
керунку працює і науковий співробітник кафедри Федір Іващишин, який одержав грант 
Політехніки на 2014 рік

Невидимі „пастки“ для Сонця
Теперішній політехнік 
свого часу закінчив При-
карпатський національний 
університет ім. В. Сте фа-
ника, де отримав фах ін-
женера за спе ці аль ністю 
„Радіофізика й електро-
ніка“. А от навчання в ас-
пірантурі продовжив уже 
у Львові. Над кандидат-
ською ди сер тацією, яку 
захистив у 2012-му, пра-
цював під науковим керів-
ництвом завідувача кафед-
ри ПФН професора Івана 
Григорчака. Молодий уче-
ний займається розробкою 
функціонально-гібридних 
гальвано кон ден саторних 
елементів. Він пояснює:

— Моя кандидатська 
була базована на вико-
ристанні інтеркаляції, 
тобто впровадженні 
так званого „гостьово-
го“ компонента в „тіло“ 
матеріалів-„господарів“. 
Методика інтеркалюван-
ня широко відома, і, як 
засвідчують результа-
ти досліджень, успішно 
може використовуватись 
для побудови складних 
ієрархічних комплексів. 
За такого підходу можна 
досягти певних електро-
фізичних властивостей 
елементів і структур уже 
на нанорівні. Йдеться, 
наприклад, про збіль-
шення таких ефектів, як 
магніто-, фоточутли-
вість, також магніто-, 
фотоємність. Для інтер-
каляції ми використову-
ємо органічні речовини, 
які мають дуже широкий 
спектр властивостей, 
але їх великий мінус — 
те, що вони нестабільні 

в навколишньому се-
редовищі, тобто дуже 
швидко деградують. Так, 
моєю задачею було інтер-
калювати між нанопро-
шарки напівпровідників 
GaSе, InSe (галій-селен, 
індій-селен) молекули 
різних органічних ре-
човин (відповідно до 
бажаного ефекту). Влас-
не, помістити органічну 
молекулу в неорганічну 
матрицю, — щоб, по-
перше, стабілізувати її 
властивості, а, по-друге, 
отримати певні ціка-
ві ефекти, про які я вже 
згадував. У підсумку ми 
одержали неорганічно/
органічні наногібриди-
зовані структури (в яких 
фоточутливі напівпро-
відникові нанопрошарки 
чергуються з органічни-
ми), а також електрохі-
мічні фотоконденсаторні 
системи. Розглядаємо їх 
як основу для пристроїв 
нанофотоелектроніки 
та сонячної енергетики, 
адже вони відкривають 
нові механізми генеру-

вання і перетворення 
енергії.

Дослідникові вдалося 
створити фотоконден-
сатор — електрохімічну 
систему, що здатна пе-
ретворювати та накопи-
чувати сонячну енергію 
в одному пристрої. До-
сягнути цього вдалося 
завдяки використанню 
нанорозмірного діоксиду 
титану і його внутрішньої 
фотосенсибілізації (тобто 
підвищення фоточутли-
вості), що дозволяє від-
мовитися від зовнішньої 
фотосенсибілізації, для 
якої використовують до-
рогі барвники. Федір Оле-
гович має патент на цю 
розробку. Також, окрім 
іншого, вдалося досягти 
колосальних значень ді-
електричної проникності 
в N-бар’єрних структурах 
(втрати енергії в конден-
саторі залежать саме від 
втрат у діелектрику), що 
може бути використано 
в створенні надвисоко-
ємких радіочастотних 
конденсаторів. Ці нау-
кові здобутки на невиди-
му для ока нанорівні, за 
словами молодого вчено-
го з ІМФН, дозволяють 
значно поліпшити функ-
ціональні можливості 
сучасних систем живлен-
ня — збільшити термін їх 
експлуатації, підвищити 
енергопотужнісні пара-
метри. У галузі соняч-
ної енергетики це також 
означає здешевлення про-
цесу перетворення соняч-
ної енергії в електричну.

Зараз Федір Іващи-
шин (як керівник) спіль-

но з аспірантом кафедри 
ПФН Романом Швецем 
працює над створенням 
квантового акумулятора, 
квантового конденсато-
ра завдяки використанню 
органіки із магнітними 
включеннями. Кінцевою 
метою науковців є супер-
конденсатор — пристрій, 
який міг би використову-
вати і накопичену соняч-
ну енергію на квантовому 
рівні, а також, за потреби, 
задіювати власну хімічну 
енергію. „Сонячний“ кон-
денсатор, який спільно 
з колегами розробляє Фе-
дір Олегович, — фактично 
перший крок у цьому на-
прямі. Послідовна робота 
обов’язково матиме гар-
ний результат, впевнений 
молодий учений:

— Найбільшим ру-
шієм у науці, думаю, є 
бажання працювати і, 
звичайно, сама праця. 
Не завжди все вдається 
з першого разу, але якщо 
працювати систематич-
но, докладати зусилля, 
то результат обов’язково 
буде. Вважаю, що кож-
ний результат насправді 
є „добрим“. Інколи хочеш 
отримати один результат, 
а принагідно виходиш на 
інший — теж важливий, 
такий, який можна вико-
ристати. Зрештою, кожна 
ситуація дозволяє зроби-
ти певні висновки: тре-
ба лише її роздивитися 
з різних боків, проаналі-
зувати; якщо щось не так, 
можливо, пошукати свою 
помилку.

Ірина ШУТКА
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нове в освіті

Людина — основний чинник 
соціально орієнтованої економіки
Україна визначила шляхи модернізації системи вищої освіти у рам-

ках Болонського процесу, що скеровані на створення Європей-
ського простору вищої освіти. Щоб наблизити її до цього простору, 
Закон „Про вищу освіту“, зокрема, передбачає реформування системи 
вищої освіти відповідно до умов соціально орієнтованої економіки. 
Як це втілюватиметься в життя, розмовляємо з відомим економіс-
том, директором ІНЕМ Львівської політехніки професором Євгеном 
Кузьміним.

— Олеже Євгеновичу, що таке „соці-
ально орієнтована економіка“?
— Соціально орієнтована економіка 
поєднує в собі високу ефективність 
ринкового механізму й орієнтацію 
на досягнення справедливості та 
рівності. Вона виникла приблизно 
в XIX столітті під впливом різних 
причин, зокрема глобалізації, сут-
тєвого зростання продуктивності 
праці, появи нових технологій, ви-
дів діяльності. Тоді ж стало зрозу-
міло, що основою будь-якої еконо-
мічної діяльності є людина, яку не 
зможуть замінити ні автомати, ні 
роботи. Тому на Заході економіку 
почали будувати так, щоб забезпечу-
вати передовсім соціальні потреби 
людини, бо від них залежали резуль-
тати її діяльності, якість продукції, 
успіхи на ринку конкретних фірм: 
лише матеріально вмотивована лю-
дина може творити нові цінності, 
високі технології, якісно забезпе-
чувати ефективність національної 
економіки. Яскравим прикладом 
соціально орієнтованої економіки 
є Швеція, Норвегія, Німеччина та 
інші країни, в яких акцент в еконо-
мічній політиці сфокусований до-
вкола забезпечення високого рівня 
життя населення. Україна, розбу-
довуючи свою незалежну економіку, 
теж планує перейти до соціально-
орієнтованої ринкової економі-
ки — найперспективнішої моделі 
організації суспільного виробни-
цтва, яка б найповніше відповідала 
національним особливостям нашої 
країни. Добре, що в Україні нарешті 
прийнято Закон „Про вищу освіту“ 
і ми можемо долучитися до цієї дуже 
важливої справи.

— Як соціально орієнтована економі-
ка стосується освіти?
— Стосунок дуже прямий і безпо-
середній, адже освіта — важливий 

чинник соціально орієнтованої 
економіки, яка формує нову людину 
і базу її майбутніх успіхів. Без осві-
ти створити соціально орієнтовану 
економіку неможливо. Закон дає 
нам підстави наблизити рівень осві-
ти до європейської. Перші кроки ми 
зробили в дев’яностих роках, коли 
почали готувати молодших спеціа-
лістів, бакалаврів, спеціалістів і ма-
гістрів. Новий закон дещо змінює 
структуру майбутніх рівнів освіти. 
Тепер готуватимемо молодшого 
бакалавра, бакалавра і магістра. 
Наукові ступені теж входитимуть 
у систему освіти: майбутній доктор 
філософії буде проходити не лише 
підготовку для написання дисерта-
ції, а й певний навчальний процес. 
Уведено в систему освіти і ступінь 
доктора наук. Перед нами є зараз ве-
лика проблема: необхідно зв’язати 
в єдине всі спеціальності, бо наукові 
спеціальності суттєво відрізняють-
ся від освітніх. Для цього на рівні 
держави має бути розроблено єдину 
систему, яка дозволяла б студентові 
пройти всі сходинки, починаючи від 
молодшого бакалавра і аж до докто-
ра наук. Це дало б можливість нау-
ковцю розпочати роботу над темою 
ще в студентські роки, а завершити 
на вищих рівнях, відтак його науко-
ві дослідження дали б добрий вклад 
у соціально орієнтовану економіку.

— Мабуть, і студентів маємо готу-
вати до нових умов?
— Нині ми вже готуємо таких фахів-
ців, але їх мало, як і мало для них ро-
бочих місць. Питання збільшення їх 
кількості навряд чи будуть безпосе-
редньо вирішувати університети. До 
слова, в нашому інституті відкри-
ваємо дві нові цікаві спеціальнос-
ті: магістр бізнесу адміністрування 
і магістр із прикладної економіки. 
На жаль, нині ми ще змушені під-

корятися певним стандартам, хоча 
знаємо, що нашому регіону потрібні 
дещо інші дисципліни і підходи до їх 
викладання.

— Оскільки новий  закон передбачає 
підготовку  фахівців  для  соціально 
орієнтованої  економіки,  які  зміни 
чекають  наші  інститути,  кафедри 
в цьому плані?
— Думаю, що всі інститути і всі спе-
ціальності будуть враховувати соці-
альний чинник, який діє в соціальній 
економіці. Окрім нових спеціаль-
ностей, очевидно, для магістрів 
різних спеціальностей вводитимуть 
у навчальний процес дисципліни со-
ціально-економічного спрямуван-
ня, адже майбутній інженер, крім 
фахових знань, повинен вміти пра-
цювати з людьми і вирішувати со-
ціальні питання. Однак, це зовсім не 
означає, що студенти вивчатимуть 
багато нових предметів. Одна чи дві 
нові дисципліни мають бути дуже 
конкретні, націлені на проблеми со-
ціально орієнтованої економіки. Та 
конкретного успіху у впровадженні 
такої економіки ми зможемо досяг-
ти лише тоді, коли держава і її полі-
тики будуть зацікавлені у її розвитку 
не лише декларативно, а й робити-
муть практичні заходи у цьому пла-
ні. Тобто все залежить від того, які 
закони діятимуть в Україні загалом 
у цьому напрямі, але й без кадрів, які 
маємо підготувати, таку економіку 
неможливо впровадити у життя.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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ювілей

„Нам лише сімдесят“
Кафедрі ТРР Інсти-

туту телекомуні-
кацій, радіоелектро-
ніки та електронної 
техніки Львівської 
політехніки випо-
внюється сімдесят літ.

У жовтні 1944 року 
Львівська політехніка 
вперше оголосила набір 
на спеціальність „радіо-
техніка“. Цього ж року 
на електротехнічному 
факультеті було створе-
но кафедру радіотехніки 
та телемеханіки, яка за-
початкувала підготовку радіоінже-
нерів та науковців для становлення 
і розвитку приладобудівної промис-
ловості Західного регіону України. 
1946 року кафедра випустила пер-
ших чотирьох радіоінженерів, се-
ред яких був і Йосип Захарія. Саме 
на цій кафедрі 1989 року створено 
перший у Політехніці клас персо-
нальних комп’ютерів, які випускало 
ВО „ЛОРТА“. Тут також уперше роз-
робили й апробували „Автоматизо-
вану навчальну систему…“.

Нині на кафедрі працює потуж-
ний науково-педагогічний колек-
тив, який дбає про підготовку доб-
рих фахівців у галузі радіоелектро-
ніки і телекомунікацій, формування 
нових програм навчального процесу 
у світлі вимог нового Закону „Про 
вищу освіту“, організацію і напо-
внення новими приладами семи 
лабораторій, розширення наукових 
досліджень, підготовку наукових 
кадрів тощо.

— Я очолював кафедру двічі, — 
говорить випускник кафедри про-
фесор Богдан Мандзій. — Коли 
Юрій Величко перейшов на посаду 
професора кафедри, мене як декана 
факультету зобов’язали виконувати 
обов’язки завідувача кафедри. Тоді 
я поставив перед собою завдання: 
залучити науковців до виконання 
госпдоговірних робіт для відомих 
підприємств. Паралельно був і нау-
ковим керівником студентської гру-
пи з автоматизації проектування ра-
діоелектронної апаратури в СПКБ, 
яка з моєї подачі виконувала багато 
госпдоговірних науково-дослідних 
робіт для провідних підприємств 
Росії. Чимало її учасників згодом 

захистили кандидатські дисертації, 
тим самим підсиливши науковий 
потенціал факультету. Ми відно-
вили роботу НДЛ-51. Я також вва-
жав, що маю захистити докторську 
дисертацію і тому на рік перейшов 
на науково-дослідну роботу. Після 
захисту докторської вдруге очолив 
кафедру, прийнявши її від Богдана 
Волочія. Тоді, у перші роки Неза-
лежності України, у нас виникли 
певні труднощі, бо перервалися 
зв’язки з науковими установами Ро-
сії. Незважаючи на це, кафедра, на 
мою думку, все ж зіграла позитивну 
роль у підготовці радіоспеціалістів 
і забезпеченні інженерних кадрів 
Львівщини. Окремо хотів би згада-
ти керівників кафедри. Першим її 
керманичем був професор із Москви 
Олександр Харкевич, який заклав 
у Політехніці підвалини науково-до-
слідної лабораторії радіотехнічного 
профілю, що виросла у знаний у світі 
НДКІ „ЕЛВІТ“. Далі весь тягар ліг на 
плечі Юрія Величка (24 жовтня випо-
внилося 111 років від дня його наро-
дження), який був єдиним доктором 
наук. Завдяки його відповідальності 
і працьовитості кафедра й радіотех-
нічні спеціальності у Львівській по-
літехніці утрималися, розвинулися 
і живуть нині повноцінним життям.

1986-го кафедру очолив ще один 
випускник кафедри доцент Богдан 
Волочій. В цей час кафедра вкотре 
переживала досить тяжкий пері-
од: спеціальність, зорієнтована на 
військово-промисловий комплекс, 
згорталася, і треба було якось вижи-
вати. Почали з перебудови інженер-
ної освіти, яка передбачала скоро-
чення часу адаптації випускника до 

робочого місця, привчала 
до самостійної роботи. Та-
кож постало питання про 
вузькі спеціалізації, яких 
потребували підприємства 
регіону.

— Разом із провідними 
спеціалістами промислових 
підприємств та науково-до-
слідних установ ми розро-
били концепцію п’яти вузь-
ких спеціалізацій, — згадує 
Богдан Юрійович. — Хо-
тів би добрим словом зга-
дати старших викладачів 
Юрія Абрагамовського, 
Сергія Соколова, Віктора 

Бєляєва, доцентів Тадея Бардилу, 
Олега Крука, Юрія Саноцького, Олега 
Надобка, Бориса Капустія, Михайла 
Меленя, Василя Якубенка, професо-
рів Романа Желяка, Мирослава Кісе-
личника. Саме вони відважно взялися 
за зміну змісту навчального процесу. 
Кафедра розвивається, формує нову 
плеяду молодих викладачів, спро-
можних подолати виклики, що ста-
вить перед нами життя.

Останні десять років кафедру те-
оретичної радіотехніки та радіови-
мірювань очолює третій її вихова-
нець — професор Леонід Недоступ.

— Коли почав керувати кафе-
дрою, тут не було жодного професо-
ра, а нині їх аж семеро, — з гордістю 
говорить Леонід Аврамович. — Один 
із них — мій заступник, теж вихова-
нець кафедри, Мирослав Кіселичник. 
Окрім того, що зріс науковий і педа-
гогічний рівень кафедри, кардиналь-
но змінилися й лабораторії, в яких 
нині завершуємо ремонтні роботи. 
Саме завдяки Мирославу Дмитровичу 
вдалося суттєво оновити в них при-
лади і стенди. Ми пишаємося тим, що 
нашу кафедру закінчив ректор Львів-
ської політехніки професор Юрій Бо-
бало. Приємно, що він не перериває 
з нею зв’язків, займаючись пробле-
мами надійності. Юрій Ярославович 
очолює одну із рад із захисту доктор-
ських дисертацій в ІТРЕ. Випускники 
нашої кафедри обіймають високі по-
сади у США, Канаді, Ізраїлі, Австрії, 
Південній Кореї, Швейцарії, Росії. 
Звичайно, не все ми вже дослідили, 
тож маємо ще куди розвиватися, тим 
паче, що нам лише сімдесят.

Катерина ГРЕЧИН
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на лінії вогню

Олексій Ковальчук: „Ми надіємося, 
що війна не триватиме довго“
Минулий навчальний рік Олексій Ковальчук закінчив як асистент 

кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології 
Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки, а цей 
розпочав командиром взводу роти радіаційного, хімічного та біоло-
гічного захисту 80-ої окремої аеромобільної бригади ВДВ Збройних 
сил України. Про лінію фронту, власні відчуття і побут у зоні воєнно-
го конфлікту політехнік у камуфляжі розповів нам, повернувшись до 
Львова на час короткої відпустки.

Із запахом диму в одязі, який не ви-
вітрився, хоч хлопець щойно при-
їхав зі сходу на захід майже через 
усю країну, усміхнений, як завжди, 
але якось зовсім по-іншому, 24 жов-
тня Олексій прийшов до головного 
корпусу Політехніки. Основна мета 
його короткої відпустки, яка офіцій-
но триває до 31 жовтня, — забрати зі 
Львова на Луганщину броньований 
автомобіль. Його для військових АТО 
купила Колегія та профком студентів 
і аспірантів Львівської політехніки.

— У нас є військова машина ЗІЛ-
131, але звук її двигуна чути за 5 кі-
лометрів. Тому наші нічні рейди по 
лісопосадках гучні й небезпечні. 
А ми часто виїжджаємо на пошуки 
всяких… „друзів“. Доки хімічних 
чи радіаційних атак нема, наш взвод 
використовують як стрілків. Дуже 
добре, що матимемо більш манев-
рову машину, будемо рухатися тих-
ше, — каже військовий.

Власне, у цьому статусі молодий 
науковець від 2 серпня: призвали до 
війська в третій хвилі мобілізації. 
В армії Олексій не служив, але після 
військової кафедри отримав звання 
молодшого лейтенанта. Безпосеред-
ньо у зону АТО в складі 80-ої окремої 
аеромобільної бригади він вирушив 
27 серпня, а 31-го взвод нашого зем-
ляка прибув у селище Побєда Луган-
ської області. Та скоро звідти довело-
ся відступати, бо за наступні кілька 
днів цей населений пункт бойовики 
повністю зруйнували.

— Побєда — за 50 кілометрів від 
російського кордону. Вперше там 
нас обстріляли з установки „Смерч“ 
першого вересня. Слава Богу, по-
милилися на 500 метрів і не влучили. 
Але вже за кілька днів Оріхове, По-
бєду і Дмитрівку зрівняли із землею. 
Про те, що обстріл вели саме з тери-
торії Росії, я не можу стверджувати, 
хоча ми на 90 � впевнені, що саме 

звідти. Зі „Смерчів“ стріляти не так 
легко, а вони по нас пристрілювалися 
всього 2 рази. На третій — повністю 
накрили. Той, хто недавно прийшов 
в армію і бере участь у бойових діях 
не більше 2–3 місяців, не може здій-
снити такого точного попадання. 
Там стріляють професіонали, які 
працюють на системах залпового 
вогню не один рік. Не віриться, що 
це сепаратисти. Багато відеороликів 
про те, як велися обстріли тих око-
лиць, і фото того, що залишилося 
від Побєди, є в інтернеті. Наша рота 
задіяна в цілодобовій охороні різ-
них об’єктів та патрулях. Згодом ми 
перебували в селі Верхня Покровка 
Старобільського району та в самому 
Старобільську. Якийсь час жили про-
сто в лісі, — розповідає Олексій.

Нагальною потребою для Укра-
їнської армії досі є теплий одяг, бо 
хоч видати його мали 15 жовтня, але 
до 24-го військові зимових речей 
ще не бачили. Перших 26 днів взвод 
хлопця взагалі обходився без наме-
ту, від холоду ховалися під бронежи-
летами. Той намет, який військові 
згодом здобули, теж мусили відда-
ли на блокпост. Дві доби спали під 
тонкою і холодною ковдрою снігу. 
Тільки минулого тижня перейшли на 
зимові квартири.

За словами Олексія, всі його по-
братими сподіваються, що війна не 
триватиме довго, і кажуть, що спо-
кій на Донбасі можна відновити за 
2 тижні. Аби лиш Росія припинила 
постачати зброю і бойовиків. Місце-
ві жителі ставляться до українських 
військових по-різному: одні при зу-
стрічі радіють, що їх є кому захисти-
ти, інші воліли б не бачити.

З живою силою противника полі-
технік ще не стикався. Але у вересні, 
коли 4 рота 2-го батальйону разом 
із частиною батальйону „Айдар“ по-
трапила в засідку під містом Щастя, 

йому довелося проводжати в остан-
ню путь багатьох побратимів.

— Їду додому, розкажу батькам, 
що вже звідти… Вони не знали, що 
я в зоні АТО, думали: на полігоні, — 
зізнається мій співрозмовник і до-
дає, що в тилу почувається незвич-
но. — Лінія фронту проходить по 
Харківській області. У Львові війна 
не відчутна. Жити в такому контра-
сті мені дуже важко. Ми жили по 
лісах, стояли в селі, де залишилося 
4 хати і 7 місцевих жителів. Там до-
вкола всі — у військовій формі. Тут 
інакше. Бачу щойно, як студенти 
переходять вулицю, і жартую: „Не 
строєм“. Після війни все якось … 
дивно, — розмірковує хлопець.

„Жоден із нас не народжений для 
війни. Але всі ми тут зараз, щоб за-
хистити нашу свободу“, — ці слова 
зі соціального відеоролика „Кожен 
із нас“ пасують і до історії молодого 
науковця Олексія Ковальчука, який 
учора знову вирушив на Схід. Пообі-
цявши вернутися живим і здоровим, 
він зазначив, що ніхто з його побра-
тимів не хоче воювати:

— Спочатку і я думав: навіщо 
мені та армія? А потім з’явилося від-
чуття братерства. Я їхав один із роти 
у відпустку, а хлопці казали: „Ти 
їдеш і вже, певно, не повернешся“. 
Я їм пообіцяв, що повернуся. Я ж їх 
там залишив! Обов’язково туди по-
вернусь, щоб там не було!

Анна ГЕРИЧ
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вибори 2014

Парламент: спроба 
перезавантаження влади
Позачергові вибори до Верхо-

вної Ради України 26 жовтня 
відбулися. Попри загрози терак-
тів, а навіть прямої російської 
агресії. Попри спроби зірвати 
вибори на окремих дільницях.

Явка виборців нижча, ніж була на прези-
дентських виборах у травні цього року, 
загалом по Україні вона становила по-
над 52 відсотки. Традиційно найактив-
нішими були виборці Західної України, 
зокрема Львівщини (70 �), Тернопіль-
щини (68,28 �), Волині (64,85 �). Най-
нижча явка була в Одеській (39,52 �), 
Луганській (32,87 �) та Донецькій 
(32,51 �) областях.

Цьогоріч наша держава поверну-
лася до змішаної системи парламенту, 
відтак половину складу ВР (225 депута-
тів) обирали за партійними списками, 
інших — в одномандатних виборчих 
округах (тобто кожен округ голосував 
за „свого“ представника в парламенті). 
Позаяк у 27 округах, які охоплюють оку-
повані російським агресором та бойови-
ками території, вибори не могли відбу-
тися, у новій Верховній Раді буде не 450, 
а 423 депутати.

Одразу після закінчення голосуван-
ня о 20.00 провідні українські телека-
нали оприлюднили результати екзит-
полів. Враховуючи, що останнім часом 
їхні результати максимально збігалися 
з результатами підрахунку голосів, уже 
можна скласти уявлення про те, яким 
буде новообраний парламент.

Найприємнішим результатом стала 
відсутність у списку партій, котрі про-
йшли 5-відсотковий бар’єр, комуніс-
тів (уперше за всі роки незалежності 
України) та політсили Сергія Тігіпка. 
Як сказав під час брифінгу Президент 
Петро Порошенко, вже заради цього 
варто було розпустити ВР і оголоси-
ти позачергові вибори. Тепер слово за 
судом. Адже саме заборона націонал-
соціалістичної символіки та ідеології 

дозволила Німеччині позбутися тягаря 
минулого і стати розвинутою європей-
ською державою.

Неприємним повідомленням став 
несподівано високий процент „Опо-
зиційного блоку“, в котрий увійшли 
одіозні регіонали — прямі чи опосе-
редковані призвідники до теперіш-
ньої російської окупації на східних 
теренах України та в Криму. Все ж 
мешканці східних областей і надалі 
найбільше довіряють „своїм“…

Отож, рейтинги екзит-полів ви-
глядають так: на першому місці „Блок 
Петра Порошенка“, на другому — „На-
родний фронт“, також проходять до 
парламенту „Самопоміч“, Радикальна 
партія Олега Ляшка, „Опозиційний 
блок“, „Свобода“, „Батьківщина“.

На 12.03 вівторка, 28 жовтня, опра-
цьовано 87,71 � бюлетенів. Попередні 
результати виглядають так: „Народний 
фронт“ — 22,12 �, „Блок Петра По-
рошенка“ — 21,72 �, „Самопоміч“ — 
10,93 �, „Опозиційний блок“ — 9,40 �, 
Радикальна партія Олега Ляшка — 
7,47 �, „Батьківщина“ — 5,70 �. Над-
звичайно близька до подолання 5-відсо-
ткового бар’єру „Свобода“ — 4,7 �.

На Львівщині на момент верстки га-
зети пораховано 81,48 � бюлетенів, на 
116 окрузі усі сто відсотків. Відтак уже 
майже з певністю можна сказати, хто 
представлятиме нашу область у ново-
му парламенті: округ № 115 — Дмитро 
Добродомов (самовисуванець), 116 — 
Ірина Подоляк („Самопоміч“), 117 — 
Оксана Юринець (БПП), 118 — Богдан 
Дубневич (БПП), 119 — Михайло Бон-
дар („Народний фронт“), 120 — Ярос-
лав Дубневич (БПП), 121 — Богдан 
Матківський (самовисування), 122 — 
Володимир Парасюк (самовисування), 
123 — Тарас Батенко (БПП), 124 — Олег 
Мусій (самовисування), 125 — Андрій 
Лопушанський (самовисування), 126 — 
Андрій Кіт (БПП).

Тетяна ПАСОВИЧ

наш календар
1 листопада — День Листопадо
вого чину (проголошення ЗУНР).
3 листопада — День ракетних 
військ і артилерії.
4 листопада — День залізничника.
4 листопада — День Прикордон
них військ.

Пам’ятні дати
30.10.1839 — народився Альфред 
Сіслей, французький маляр.
30.10.1882 — народився Михайло 
Бойчук, український художник.
30.10.1947 — помер Юрій Клен, 
український поет і літературоз
навець.
30.10.1953 — помер Імре Кальман, 
угорський композитор, автор опе
рет „Сільва“, „Циганський барон“.
31.10.1853 — народився Микола Ки
бальчич, автор проекту ракетного 
двигуна.
1.11.1918 — проголошення Захiдно
Української Народної Республіки 
(ЗУНР).
1.11–4.11.1937 — дні страти тисяч 
соловецьких в’язнів (серед них — 
українських лiтераторiв i куль
турних дiячiв Валер’яна Полiщука, 
Миколи Зерова, Валер’яна 
Пiдмогильного, Павла Филиповича, 
Григорiя Епiка, Леся Курбаса, Мико
ли Кулiша та інших) до „двадцяти
річчя Жовтневої революції“ у Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит 
Української грекокатолицької 
церкви, визначний громадський 
діяч i меценат української культу
ри Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій 
Мельник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1699 — народився ЖанБатист 
Шарден, французький художник.
2.11.1815 — народився Джордж 
Буль, англійський математик.
2.11.1878 — народився Антон Манас
тирський, український живописець.
2.11.1906 — народився Лукіно Ві
сконті, італійський кінорежисер.
2.11.1950 — помер Джордж Бер
нард Шоу, англійський драматург 
і критик.
3.11.1801 — народився Вінченцо 
Белліні, італійський композитор.
3.11.1885 — помер Микола Устия
нович, український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро 
Фальківський, український пись
менник.
4.11.1921 — помер Яків Степовий, 
відомий український композитор.
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поважний гість

Богдан Гаврилишин:  
„Мрійте буйно, мрійте  
відважно, мрійте високо!“
24 жовтня у Львівській політехніці відбулася надзвичайно цікава 

зустріч із визначним теоретиком сучасності в галузі економі-
ки, ініціатором проведення економічних форумів у Давосі, дійсним 
членом Римського клубу, почесним доктором багатьох університетів 
світу й України Богданом Гаврилишиним.

— Дуже важливо, що сьогодні в залі 
зібралося стільки молоді, щоб по-
знайомитися з людиною, яка про-
йшла дивовижний життєвий шлях 
від лісоруба до особистості, яку зна-
ють у всіх куточках світу. Важливо, 
щоб кожен зрозумів, що може до-
сягти таких висот, якщо поставить 
перед собою мету здобувати най-
цінніший людський капітал — знан-
ня, — розпочала зустріч директор 
Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків із діаспорою 
Ірина Ключковська.

Привітав високого гостя ректор 
Львівської політехніки професор 
Юрій Бобало, подякувавши за те, що 
Богдан Дмитрович вдруге знайшов час 
і можливість відвідати університет:

— Сьогоднішня подія для нас 
є справді непересічною, адже до нас 
завітав один із найвизначніших укра-
їнців у світі — Богдан Гаврилишин. 
Це людина надзвичайно високих чес-
нот, стійка і незламна, незважаючи на 
важкий життєвий шлях (Богдан Дми-
трович звідав лихоліття війни, після-
воєнної еміграції, життя в різних кра-
їнах із різними системами цінностей). 
Багато кого це зламало б, але Богдан 
Гаврилишин зумів зібрати все найкра-
ще із цих культур і цінностей, ставши 
людиною світу. Друге, що захоплює 
в постаті цієї людини, — патріотизм. 
„Залишаюся українцем“ — саме та-
кими словами наш гість охарактери-
зував свій життєвий шлях, видавши 
книгу спогадів. Після багатьох років 
еміграції він повернувся у незалежну 
Україну, щоб присвятити їй свої вмін-
ня та можливості. Врешті Богдан Гав-
рилишин завжди йде в ногу з часом, 
про це свідчать його численні ідеї та 
ініціативи, серед яких програма „Мо-
лодь змінить Україну“.

Від молоді гостя привітала го-
лова Ради молодих учених Оксана 
Юринець і подарувала книгу-аль-

бом Лесі Крип’якевич „Галичина — 
український здвиг“ „як символ того, 
що ми пам’ятаємо історію, минуле 
і дуже гордо і впевнено дивимося 
у майбутнє“.

Лекція Богдана Гаврилиши-
на — це своєрідна дефініція, яку як 
рецепт можна застосовувати у по-
становці та досягненні правильних 
цілей. Деякі сентенції пропонуємо 
нашим читачам:

— Незважаючи на важку ситуа-
цію, потенціал України залишається 
величезним: ми маємо всі природні 
ресурси, дуже багато ідейних лю-
дей, і з упевненістю можу сказати, 
що ми винятково талановитий на-
род — маємо величезний людський 
потенціал. Але зараз спад України 
жахливий: і політичний, і еконо-
мічний і соціальний, і екологічний. 
Треба трансформувати Україну 
тотально: змінювати політичну 
структуру, економічну систему, со-
ціальну й екологічну політику, змі-
нити навіть статус країни, структу-
ру верховних органів влади, судову 
структуру і все інше. Багато треба 
змінювати і в освіті.

Зміни можете зробити ви — мо-
лода генерація, необтяжена радян-
ським минулим. Саме для цього ми 
створили програму „Молодь змі-
нить майбутнє“. Адже передумови 
і міри ефективності у досягненні 
чудових результатів — це не при-
родні багатства, не територія чи 
кількість населення, а гармонія між 
трьома складовими системи ціннос-
тей — суспільства, структура влади 
й економічної системи.

Можу сказати, не відчуваю гор-
дості, що я економіст, бо саме еконо-
місти спростили до одного показника 
прогрес України — зросту валового 
продукту на особу. Але нема спів-
відношення між тим зростом і почу-
ванням людьми задоволення, щастя, 

комфорту. Друге: економісти довели 
до того, що в світі є тільки одна цін-
ність — гроші. Люди перестали бути 
цінністю, а стали просто ресурсами. 
А де ж християнська наука, що лю-
дина є остаточна мета всього? Я це 
відчув на собі у США, коли людей 
цікавило лише те, скільки маю гро-
шей. На той час це був для мене шок, 
бо не мав грошей, і це означало, що 
я нічого не вартую. І тоді зрозумів, 
що ніколи б не хотів там жити. Я пра-
цював у США, там є чудові люди, але 
їхні цінності жахливі.

Я знаю, що значна частина моло-
ді ще кілька років тому мріяла втек-
ти з України, але все ж таки третина 
чітко висловила свідоме рішення 
залишитися у цій країні, щоб розви-
вати її. Моїм завданням є допомогти 
таким людям реалізувати їхні намі-
ри, навчити і показати, як це можна 
зробити. Зараз це чудово реалізову-
ється. Вже є 240 молодих людей, які 
вивчають країни з чотирма харак-
теристиками: повна політична сво-
бода, певний рівень економічного 
добробуту для всього населення, 
соціальний ріст, а також симбіоз із 
біосферою. Таких країн небагато, 
тож ми вивчаємо кожну з них, щоб 
обирати складові частини для май-
бутнього суспільного ладу України.

Моя роль — давати натхнення 
молодим. Завжди кажу — мрійте 
буйно, мрійте відважно, мрійте ви-
соко! А опісля, як є трохи сили волі, 
вирішуйте, що хочете робити, але 
теж ставте високі цілі, бо кожна лю-
дина з нормальним освітнім бага-
жем, якщо справді прагне, навчиться 
і зробить. І так само разом, колектив-
но зможемо трансформувати нашу 
країну. Будемо партнерами у тій ве-
ликій місії. У нас є високі моральні 
і духовні цінності, про які в багатьох 
розвинутих країнах вже забули. Ми 
допоможемо цим країнам відновити 
їх та оздоровитися духовно.

Наталія ПАВЛИШИН
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єдина країна

Ворогування — ознака  
низького духовного рівня
Останнім часом не лише політики та історики говорять про про-

блеми Сходу і Заходу України, їхніх стосунків у контексті війни, 
що триває на Донбасі. Сьогодні про спільності і відмінності цих двох 
складових єдиної держави, про перспективи й самоусвідомлення себе 
як українців говоритимемо з віце-ректором Українського католиць-
кого університету Мирославом Мариновичем.

— Пане  Мирославе,  чотири  роки 
тому Ви виступили з доповіддю у Дро-
гобицькій духовній семінарії і поста-
вили досить цікаве запитання — Схід 
і Захід України: антагонізм чи шанс 
для нового синтезу національної ідеї? 
Що сьогодні можете про це сказати?
— Бачите, саме життя підтвердило, 
що це великий шанс. Такого ефекту, 
який дав Євромайдан, теоретично 
я очікував, практично — ні. Ми мали 
неймовірно величезний спалах єднос-
ті України. Це також феномен, коли не 
мало значення, якою мовою людина 
говорить, з якого вона регіону, до якої 
релігії чи конфесії належить. На Май-
дані всі були рівні, однаково шанова-
ні українці, там діяв так званий ефект 
Медичі, коли нове виникає на стику 
різних концепцій і культур. І якщо ми 
надалі такі зустрічі свідомо моделю-
ватимемо на національному рівні, то 
зможемо дуже швидко прогресувати, 
забути про нинішні негаразди і ринути 
в майбутнє. Бо саме Майдан змоделю-
вав майбутнє України. А Путін бачив 
у тому загрозу для себе, тому вторгся 
на наші східні землі.

— Ви вважаєте причиною війни лише 
агресію Путіна, а чи й певні настрої 
серед східняків?
— Зрозуміло, що настрої є, і цей 
ефект спрацьовує. Навіть зараз, коли 
звільняють міста від сепаратистів, то 
дуже приязної зустрічі українських 
військ немає, а це — наслідки наших 
упущень. Тут ми маємо справу не 
з якимсь глибинним антиукраїнським 
налаштуванням цього регіону, а з ре-
зультатом перманентної пропутін-
ської пропаганди, на яку не звертали 
уваги. Але за умови мудрої політики 
це можна виправити. Водночас треба 
бути реалістами, що рана війни ніко-
ли не зарубцюється…

— Ви належите до тих, хто створював 
групу „Першого грудня“, де задекларовані 
певні принципи. Які з них, на Вашу дум-

ку, можуть стати найбільш прийнят-
ними як для Сходу, так і для Заходу?
— Найперше — це людська гід-
ність. У цьому питанні суголосні 
ди сидентський рух, Церква й Май-
дан. Врешті-решт, коли попорпа-
тися в аргументах тих, хто зараз 
бореться з Україною, то побачимо, 
що вони в системі своєї аргумента-
ції використовують те саме цінніс-
не поле, але тлумачать його інакше 
і спрямовують інакше. Це спонукає 
до певного оптимізму і радості.

— Вам доводиться бувати на Сході. 
Які Ваші враження від східняків?
— Так, я не раз виступав і в Харкові, 
і в Полтаві, і в Дніпропетровську. Ні-
коли не мав проблем із розумінням, 
бо всюди говорю однаково. А в Доне-
цьку, на українському літературному 
фестивалі в один момент навіть за-
був, що я не у Львові. Люди спілку-
валися різними мовами, але мислили 
по-українськи. І це за два тижні до 
того, як місто повністю перейшло 
в руки сепаратистів. Мені шкода, що 
Донецьк зараз розпанаханий. Але це 
підійшов їхній час, подібно, як на 
початку 90-х Галичина, а за Ющен-
ка — Центр України переживали свої 
трансформації. Однак на Донбасі це 
відбувається найважче, найболісні-
ше. Оскільки люди не хотіли зміню-
ватися самостійно, то зміни мусили 
настати в болісний спосіб.

— Чи Ви вважаєте, що війна змінює?
— Змінює по-різному. Тут важли-
во подивитися на ситуацію з висо-
ти пташиного польоту, бо на рівні 
людських доль співчуття й емоції 
не дають можливості бачити цілісну 
картину. Люди мусять вибрати те, 
що залишиться на завтра, бо сьогод-
ні немає ніякого порядку, законо-
мірності. Є трагедії. І людина шукає 
винного, щоб полегшити собі власне 
сприйняття того всього. Але якщо 
піднятися трохи вище і подивитися 

очима макросоціології, то бачимо, 
що це є закономірність, через яку 
мусимо перейти. І я думаю, що щось 
із цього вибродить.

— Чимало  людей  зі  Сходу  вирішили 
остаточно осісти у Центрі чи на Захо-
ді нашої держави. Чи правильно це? Чи 
все-таки їм доречно з часом повернути-
ся додому і творити там нову Україну?
— Тут нема однозначної відпові-
ді, бо немає простих рішень у тих 
людських долях. Кожен вирішує сам. 
З одного боку, треба, щоб ті, які піз-
нають нову, іншу Україну, відчують 
її чар, а себе причетними до загаль-
ного українського духовного поля, 
повернулися і творили український 
Донбас. З іншого — якщо хтось за-
лишиться, то нехай Господь допо-
може їм створити нове життя тут.

— А що робити із затятими пропу-
тінцями? Дати їм спокій, а чи нама-
гатися переконати, змінити?
— Без принципів верховенства пра-
ва не можемо вирішити це питання. 
Якщо ці люди порушують українське 
законодавство, то повинні відпо-
відати за законом. Якщо їм це не 
подобається — виїхати з України. 
Натомість хто залишається і до-
тримується українських законів, але 
зберігає критичність, то це допомо-
же державі, бо такі люди реагують 
на проблеми, які потребують змін.

— То що найголовніше в об’єднавчому 
процесі?

— Вгору піднімім серця. Треба 
піднятися духом понад своїми сла-
бинками, упередженнями. Бо низь-
кий духовний рівень перетворює 
сусіда у власній багатоповерхівці на 
ворога. Тому біймося духовного за-
землення, яке унеможливлює великі 
національні завдання.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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духовність

Центр студентського капеланства об’єднує молодь

Центр студентського капелан-
ства давно став для молоді 

осередком активної діяльності, 
пошуку однодумців. З року в рік 
коло прихильників Центру зрос-
тає, охоплюючи нові навчальні 
заклади Львова. Впродовж двох 
місяців навчального року від-
булося чимало цікавих акцій, 
які духівники разом активними 
членами спільноти провели для 
студентської молоді.

— Щовівторка в нас відбувають-
ся тематичні зустрічі. Нещодавно 
розглядали філософську тему — 
„Де плаче Бог?“. Дехто казав, що 
Бог плаче там, де є гріх, дехто — що 
там, де Його не впускають у своє 
життя. Ще однією темою наших ві-
вторкових зустрічей стали подорожі 
світом на прикладі одного мандрів-
ного священика. А минулого тижня 
обговорювали молитву Франциска 
про знаряддя Духа для миру, — роз-
повіла очільниця студентської ради 
Центру студентського капеланства 
при Львівській політехніці, четвер-
токурсниця ІКНІ Галина Коваль-
чук. — Такі зустрічі — це не лише 
знайомство з новими людьми, а спо-
нука задуматися над тим, у яких ре-
чах ми бачимо Бога. Говорили також 
про те, як важливо мріяти і допома-
гати тим, хто цього потребує, і тоді 
світ стане добрішим.

Не раз на сторінках нашої газети 
ми писали, що у гарнізонному храмі 
Петра і Павла традиційно четвер — 
„Студентський день“. Так ось, для 
тих, хто має стереотипну думку про 
навчання від семінаристів чи сестер-
монахинь, хочу додати, що зараз мо-
лодь розмовляє зі своїми духовними 
вчителями про все, зокрема нещодав-
но ділилися думками на тему „Тіло — 
храм Святого Духа!“ , акцентуючи на 
здоровому харчуванні, спорті.

Окрему роботу провадять і з ді-
тьми. Щонеділі при храмі Олексія 
працює школа дозвілля „Круть-
верть“ для дітей парафіян. Нещо-
давно робили котика із рукавиць, 
ґудзиків, вати та стрічок, а тим ча-
сом дяк храму брат Остап пояснив 
усім значення зігнутих пальчиків, 
коли хрестимося. Дитячі вироби 
розміщують на виставці, щоб батьки 
могли побачити таланти своїх дітей. 
А до Покрови готували міні-кон-

церт, на якому дітлахи розповідали 
вірші про патріотів нашої держави.

Щороку для духовного відпо-
чинку студентів наприкінці вересня 
Центр студентського капеланства 
організовує прощу в Страдч. Цьо-
горіч до святого місця поїхали вело-
сипедами. У велопрощі взяло участь 
40 студентів із різних вишів Львова. 
Розпочалася вона з ранкової літургії 
в церкві свв. Петра і Павла, дорогою 
молодь теж робила зупинки з молит-
вами та невеликими розважаннями.

У День духовної віднови молодь 
роздумувала на тему патріотизму. 
Тоді ж студенти робили для військо-
вих чотки.

— У нас багато проектів. Зараз 
більше уваги сконцентрували на во-
лонтерстві. Допомагаємо військовим 
і дітям. Опікуємося одним класом 
у школі-інтернаті №2, займаємося 
з вихованцями Державного кому-
нального будинку дитини №1, також 
залучаємо до такої роботи студентів 

із Лісотехнічного університету, — 
розказала Галина. — зараз у спільноті 
виникла ідея волонтерства у львів-
ському госпіталі для військовопора-
нених, де ми змогли б вислухати та 
розрадити кожного потребуючого.

Ще одна новинка Центру сту-
дентського капеланства — театр. 
Зараз молодь готуватиме Андріїв-
ські вечорниці, а також планують 
зіграти виставу „Андрей“ про Ми-
трополита Шептицького.

— 30 жовтня буде храмовий праз-
ник. До свята відкриємо фотовистав-
ку про творення нашої церкви — від 
закладення й освячення хреста, по-
будови до всіх дійств, пов’язаних 
з церквою. А 2 листопада відбудеться 
святкова Літургія за участю помічни-
ка архієпископа Львівської архиєпар-
хії УГКЦ владики Венедикта (Алек-
сійчука). Тож запрошуємо всіх! — до-
дала моя співрозмовниця.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
До 25-річчя виходу УГКЦ із підпілля відбулося четверте щорічне вручен-

ня відзнаки Блаженного свщмч. Омеляна Ковча. Цьогоріч її отримали 
лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв; медик із Буська, 
яка рятувала поранених під час трагічних подій Революції Гідності у Києві, 
Марія Матвіїв; архієпископ, митрополит Перемишля, колишній голова Кон
ференції єпископів Польщі Юзеф Міхалик; меценат, фундатор Українсько
єврейської ініціативи (Канада) Джеймс Темертей та отецьмитрат УГКЦ 
Михайло Шевчишин. 

9 — 10 листопада з нагоди Дня української писемності та мови у Львові 
пройдуть Дні вишиванки. В рамках святкувань молодь ознайомлять із 
героїчною спадщиною нашої писемної еліти (поетів, письменників) та ши
рокого інформування населення щодо української культури та писемності.

За матеріалами інформагенцій
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ініціатива

Олег Андрушків: „Краще покладатися 
на Бога, а не на гроші“
Голосно про хабарництво у вишах ми звикли чути або офіційні дані, 

або пафосні заклики з посиланням на Небесну Сотню. Приємно 
здивував студент другого курсу магістратури Інституту комп’ютерних 
наук та автоматики Львівської політехніки Олег Андрушків, який 
через соцмережу „Вконтакті“ переконує ровесників не давати хабарів, 
а викладачів — не брати їх, наводячи при цьому логічні переконливі 
аргументи. Його абсолютно відкриті дописи назбирали багато впо-
добань, коментарів і репостів. Продовжити розмову на складну тему 
хлопець погодився на сторінках „Аудиторії“.

— Україна, на жаль, не перший рік очо-
лює списки найкорумпованіших країн 
Європи. Це означає, що серед нас не так 
уже й багато тих, хто ніколи не давав 
і не брав „подяки“. Олеже, що спонукало 
Тебе задуматися над цією проблемою?
— Все почалося від змін всередині 
мене. Я виріс у християнській ро-
дині, змалечку ходжу до церкви, 
але в 9 класі віддав перевагу вули-
ці: з друзями ми випивали, брехали 
батькам, билися, пробували красти. 
Попри те, я не переставав ходити до 
церкви, сповідатися і вважати себе 
нормальним християнином. Потім 
зачастив до нічних клубів, носив 
модні зачіски й одяг, мав сережки 
у вухах. Через нічні гуляння я не 
встигав готуватися до іспитів, тому 
платив за них, думаючи: „Нічого, 
посповідаюся“. Так було й тоді, коли 
вступив до університету. Але під час 
1-го курсу я потрапив на євангелі-
заційний курс РУАХ, який двічі на 
рік проводить спільнота „Благосло-
вення“ (УГКЦ). Там зрозумів, що 
я ніякий не християнин. Вирішив 
змінюватися, але відмовитися від 
старих друзів і звичок не так про-
сто. В Біблії написано, що не мож-
на служити двом панам. А я довго 
старався це робити, не полишаючи 
старої компанії й активно допома-
гаючи при церкві. Від другого кур-
су я не вживаю алкоголь і покинув 
інші недобрі речі, зокрема давати 
хабарі. Але з ними пов’язана ще одна 
історія. На першому курсі, коли я не 
дуже вчився і платив за іспити, один 
мій викладач відмовився від хабара. 
Я не склав іспиту, мене ледь не ви-
гнали з університету, відправили на 
комісію. Тоді я зрозумів, що краще 
покладатися на Бога, а не на гроші. 
Відчуваю, що ІТ-сфера — не моє, 
мені більше подобається працювати 
з людьми. Але вчуся добре, маю сти-

пендію. Не хочу кидати на півдорозі 
те, що сам колись обрав.

— Спочатку Ти  переконував  у  своїх 
дописах студентів не давати хабарів, 
а потім вирішив, що проблему легше 
вирішити, якщо чесними стануть на-
самперед викладачі…
— Викладачів набагато менше, ніж 
студентів. Якби всі вони почали 
боротися з корупцією, то ми подо-
лали б її значно швидше. Під час 
літньої сесії після того, як викладач 
ставив мені оцінку в заліковку, я пи-
тав, що він думає про хабарництво. 
Хотів, щоб вони задумалися. Водно-
час спробував поставити себе на міс-
це викладача. На 5 курсі більшість 
студентів працюють. Вони майже не 
ходять на пари, не вчаться. Викладач 
має чинити або справедливо — не 
зараховувати всім іспиту, або мило-
сердно — всім дарувати оцінку, що 
теж недобре. Та Бог є милосердний 
і справедливий водночас. Ми маємо 
брати з Нього приклад, бо справед-
ливість жорстока без милосердя, 
а милосердя без справедливості не 
дає жодного результату. В нас є ви-
кладачі, які вміють пояснити, заці-
кавити своїм предметом і наукою, 
викладаються на всі 100 � і при цьо-
му відчувають межу між милосердям 
та справедливістю. Я вдячний їм, бо 
знаю, що вони спонукають задума-
тися багатьох таких, як я.

— Ну, хабарі — це одне, але студенти 
мають багато способів обдурити ви-
кладача…
— Треба почати з того, що наша 
освітня система потребує суттєвих 
змін. Деякі дисципліни ми невідо-
мо навіщо вчимо, певна інформа-
ція вже давно застаріла. Хабарі — 
це тільки перший етап боротьби за 
якісну освіту. Треба викорінювати 

нечесність з обох боків: завдяки 
чесній праці студенти мають отри-
мувати високоякісні знання, які їм 
обов’язково знадобляться.

— Маєш послідовників у боротьбі за 
чесність,  чи  з’являються  самі  лиш 
вороги?
— Ворогів не маю. З усіма викла-
дачами старався розмовляти ввіч-
ливо. Ті студенти, які в коментарях 
пишуть, що не розуміють шкоди 
від хабарів, що я перегинаю пали-
цю, офлайн ніколи не дорікають. 
Знайомі з різних львівських вишів 
підтримали мою ідею. Я — місіонер 
у програмі „Нова культура“ й один 
з організаторів молодіжного курсу 
РУАХ (з євр. — „подих життя“). Від-
так контактую з молоддю постійно. 
В межах „Нової культури“ ми від-
відуємо школи, коледжі, училища 
і розповідаємо учням свої історії: 
якими ми були і як змінилися з Бо-
жою допомогою. Стара культура — 
це культура смерті, яка пропагує 
алкоголізм, куріння, наркоманію, 
дошлюбні статеві стосунки тощо, 
а нова — Радісне, Успішне, Актив-
не Християнство (РУАХ). Україн-
ська ментальність тісно пов’язана 
з християнством, тому життя хрис-
тиянина може бути прикладом для 
більшості. Також відвідуємо непо-
внолітніх в’язнів у колоніях, прово-
димо молодіжні курси при парафіях, 
літні табори, ходимо до поранених 
у військовий шпиталь. Ми віримо, 
що культуру смерті можна знищити.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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урок історії

„Йому потрібно було бачити наші очі“

У вівторок, 14 жовтня, у Мемо-
ріальному музеї Романа 

Шухевича, що на вул. Білогор-
ща, 76-а, Всеукраїнська моло-
діжна громадська організація 
„Студентське братство“ провела 
„Відкритий урок історії: схід 
і захід разом“. На зустріч приїха-
ли активісти Учнівського брат-
ства зі Слов’янська та Краматор-
ська, які у рамках проекту „Шко-
ла волонтерства і громадської 
активності“ надають волонтер-
ську допомогу штабу АТО.

Як розповіла член правління Сту-
дентського братства Уляна Коваль-
чук, упродовж останнього місяця 
учасники проекту проводять про-
світницькі акції для подолання ра-
дянських міфів на Донеччині. За її 
словами, вже понад півтори тисячі 
старшокласників зі звільнених міст 
Донбасу створили власні осередки 
громадської активності у школах, 
почали поширювати просвітницькі 
матеріали та проводити вуличні ак-
ції для ліквідації „спадку ДНР“.

14 жовтня, у День захисника 
України, активісти приїхали на 
Львівщину, щоб познайомитися 
з очевидцями боротьби за незалеж-
ність. З ними зустрілися зв’язкові 
командира УПА Романа Шухевича 
Дарія Гусяк та Ольга Ільків. Адже, 
як зазначила Уляна Ковальчук, саме 
вони є прикладом боротьби за гро-
мадянську гідність. Відтак зв’язкові 
провели екскурсію останньою штаб-
квартирою Романа Шухевича та по-
ділилися спогадами.

— То був час, коли ми зазнали 
дуже багато втрат, — розповідає 
Дарія Гусяк. — Командир був за-
журений. У житті він завжди був ве-
селий, активний, у його товаристві 

хотілося перебувати. А в ті складні 
часи — ходив надзвичайно сумний.

За її словами, навіть дисципліни 
вояки дотримувалися не через вка-
зівки, а через внутрішню потребу 
так ставитись до командира.

Дарія Гусяк зазначила, що до Ро-
мана Шухевича вона приходила зрід-
ка, щоб не викликати підозр. Лише 
двічі жінка потрапила в облаву. Як 
згадує зв’язкова, після таких випадків 
провідник викликав до себе.

— Йому потрібно було побачити 
наші очі. Два-три питання ставив — 
і все розумів, більше нічого не по-
требував, — ділиться спогадами 
жінка.

Влад Крупко, учень 10 класу 
з Краматорська, поцікавився, як ста-
вився Роман Шухевич до східняків.

— Ні за кого не дозволю тобі ви-
йти заміж, тільки за східняка. Так він 
казав, — жартує Дарія Гусяк. Вона 
також додала, що після Голодомору 
1946–1947 років, командир УПА на-
магався всіляко допомагати тим, хто 
постраждав.

— Нікого не відпускав із голи-
ми руками, хоч був свідомий того, 

що серед „голодуючих“ можуть 
бути агенти, — зазначила вона. 
Між тим, за словами зв’язкової, не 
варто дивуватися, що серед того 
терору, який панував на східній 
частині України, люди зрікалися 
української мови.

— Ми на той час не так зав’язли 
були в більшовицькій неволі, як 
вони. Ми зобов’язані допомогти їм 
знайти своє коріння, — вважає пані 
Дарія.

З нею погодився старшокласник 
Дмитро з Добропілля, який розпо-
вів, що у Львові він вже не вперше.

— Біля Золочева в мене живуть 
родичі. Я приїжджав до них й інко-
ли їздив у Львів на екскурсію. Я вва-
жаю, що східнякам потрібно якомо-
га частіше контактувати з людьми зі 
Західної України, щоб розвінчати 
міфи про ворожих бандерівців, — 
додав він.

Наостанок Ольга Ільків подару-
вала активістам книги своїх спогадів 
та поезій, а Дарія Гусяк запрошувала 
приїжджати до неї у гості.

Софія МАТВІЇВ

допомога

Студентський штаб підтримки АТО інформує
Студентський штаб підтримки АТО 
передав матері Руслана Філіпсонова 
(випускник Політехніки) Катерині Фі-
ліпсоновій 8000 грн. на лікування сина.

Минулого тижня Штаб закупив 
трьом студентам Політехніки, які 
зголосилися в добровольчі баталь-

йони, спальники, каримати, теплу 
білизну, наколінники, берци на 
4 тисячі гривень, а також придбав 
автомобіль (52 тисячі гривень), який 
відправлять у зону АТО.

Студентський штаб підтримки 
Антитерористичної операції про-

сить долучатись усіх небайдужих. 
Разом переможемо! 

Контакти Студентського штабу 
підтримки АТО: 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12/235.
Тел.: (067) 456-63-11, (032) 258-24-15
E-mail: nulp.shtab@gmail.com.
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коротко
Державне агентство України 

з питань кіно продовжує 
експертну оцінку фільмів 
російського виробництва на 
предмет загрози національним 
інтересам України. Недавно 
ухвалено рішення не видавати 
прокатне посвідчення семи 
стрічкам, у яких є звеличення 
силових структур Росії, — „Ка
детство“, „Гончі“, „Слідчий ко
мітет“, „Спецназ“, „Десантура“, 
„Морпехи“ і „Військова розвід
ка“. Раніше Держкіно заборони
ло ще 13 російських фільмів.

6 листопада фестиваль „Jazz 
Bez“ та „ДжазКлуб. Львів“ 
влаштовують флеш-моб сак-
софоністів, щоб відзначити 
200-річчя з дня народження 
Адольфа Сакса. Винахід сак
софона 1841 року приніс йому 
світову славу і банкротство — 
інструмент сто років до появи 
джазу не мав особливого по
ширення. Організатори хочуть 
зібрати біля клубу „Поліграф“ 
(вул. Лесі Українки, 45) 200 сак
софоністів. Музиканти разом 
спробують виконати хоча б 
одну ноту, а якщо вдасться, то 
українські народні мотиви та 
всесвітні джазові хіти.

До Львова вдруге за останні 
півроку завітає фрік-кабаре 
„Dakh Daughters“ — новий 
проект засновника театру 
„Дах“, продюсера і режисе-
ра Влада Троїцького. Виступ 
команди дівчат відбудеться 
4 листопада на заньківчан
ській сцені. Окрім старих, 
добре відомих композицій, до 
концертної програми ввій
дуть нові — „Візьми“ на слова 
Сергія Жадана, „Гамлетмаши
на“ Ганса Мюллера тощо.

У Національному палаці мис-
тецтв „Україна“ відбулася 
урочиста церемонія від-
криття 44-го Міжнародного 
кінофестивалю „Молодість“. 
Фільмомвідкриттям стане 
любовна драма „Три серця“ 
Бенуа Жако (Франція — Німеч
чина — Бельгія, 2014). Прем’єра 
стрічки відбулася у рамках 
Венеційського кінофестивалю. 
44й МКФ „Молодість“ трива
тиме з 25 жовтня до 2 листо
пада.

За матеріалами інформагенцій

благодійність

Духовна підтримка українців

Храм Пресвятої Євха-
ристії (колишній Домі-

ніканський собор) і осе-
редок Товариства „Про-
світа“ кафедри політології 
та міжнародних відносин 
Львівської політехніки 
23 жовтня провели духов-
но-мистецький вечір, 
у ме жах якого відбувався 
збір коштів на потреби 
українських військових.

Того дощового й холодного 
вечора відвідувачі храму могли зігрі-
ти свої душі надією, що добро на на-
ших землях переможе. Піднесенню 
духу сприяли як музика, так і тексти — 
мудрі й проникливі слова Маркіяна 
Шашкевича, Тараса Шевченка (вірші 
декламували студенти-політехніки), 
Андрея Шептицького.

Задав високий тон вечору виступ 
молодіжного аматорського хору Со-
бору святого Юра. Псалом 133, ста-
родавній український наспів „Святий 
Боже“ — гасло „від серця до серця“, 

якого дотримується 
хор, втілилось у їх-
ньому виконанні 
найвищою мірою.

Народний артист 
України, „львівський 
соловій“, бандурист 
Остап Стахів, не-
зважаючи на свою 
щоденну творчу 
і громадську зайня-
тість — є депутатом 
облради, кожен день 
присутній на літургії 

в храмі Пресвятої Євхаристії. Але як ви-
конавець духовних пісень у цьому хра-
мі він виступив уперше. На зміну ме-
лодіям бандури прийшли більш звичні 
для собору — скрипки й віолончелі. Під 
диригуванням Ірини Вакуліної камер-
ний оркестр „Stretta“ разом із хором 
„Soli Deo“ додав вечору класичних но-
ток. Частина „Реквієму“ Моцарта, „Бо-
городице Діво“ Рахманінова — який би 
твір не лунав, він переконував, що мис-
тецтво — це втілення Бога.

Н. Я.

концертний тур

Перша кругла дата „Бумбоксу“

П’ять офіційних альбомів, музика до кількох фільмів та серіалів, творчі 
дуети з Дмитром Шуровим, „Океаном Ельзи“ й іншими талановитими 

музикантами, авторами, понад 700 концертів по всьому світу — україн-
ський гурт „Бумбокс“ до свого 10-ліття більш, ніж готовий і зрілий. Свят-
кування ж стартувало 25 жовтня концертом у Львові.

Львів — одне з перших міст, яке 
в 2004–2005 роках відвідав новоство-
рений гурт. Місто пам’ятне і тим, що 
тут відбувалися й інші знакові кон-
церти „Бумбоксу“ і зустрічали його 
завжди особливо гаряче, а вибухова 
й вдячна, відкрита аудиторія — це те, 
що не може не тішити музикантів. 
Після Львова у графіку гурту — Хар-
ків, Дніпропетровськ, Одеса, Київ. Це 
українська частина туру, після якої 
почнеться європейська — Варшава, 
Краків, Відень, Прага, Антверпен і Па-
риж. Не заплановані концерти в Росії, 
бо хлопці постановили собі, що гурт 
не піаритиметься на горі людей, не 
перетворюватиме важкі ситуації на 
кліпи. Хоч, з другого боку, хоче, щоб 
слухач не ототожнював агресивну по-
літику держави із населенням країни.

Вектор творчості „Бумбоксу“ тепер 
більше звернений у бік соціальних пі-
сень, але під час туру на тригодинних 
ювілейних концертах звучатимуть 
і веселі пісні, твори з усіх альбомів, які 
в останні роки рідко грали, буде й нова 
композиція. До речі, лідер гурту Ан-
дрій Хливнюк влітку вперше працював 
як продюсер над альбомом О. Torvald 
„Ти є“ — записав 13 пісень, дві пісні на-
писав спеціально для цієї групи.

Співпраця перетворюється на твор-
чу дружбу — „гостем, який проголо-
шує тости“ на концерті у Львові став 
Дмитро Шуров із „Піанобой“. Спільну 
пісню „Этажи“ без нього важко було би 
виконати, бо в команді нема піаніста. 
Ймовірно, він буде присутній і на ін-
ших концертах туру.

Наталя ЯЦЕНКО
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на потреби війська

Багатство — це вміння поділитися з іншими
У Львівській політехніці від-

бувся благодійний концерт 
„Підтримай українське військо“ 
за участю колективів художньої 
самодіяльності Народного дому 
„Просвіта“ (директор — Сте-
пан Шалата). На ньому зібрали 
30350 грн. на підтримку тих, хто 
захищає Україну на її східних 
землях.

Ця війна багато що змінила в нас 
і серед нас — поменшало байдужос-
ті, інфантильності, зросло почуття 
патріотизму і розуміння цінності 
життя. Тому цілком закономірно, що 
звучання фанфар „О Україно“, яким 
розпочався концерт в актовій залі 
першого навчального корпусу, тепер 
асоціюється не просто з високими 
словами Миколи Вороного, а й із ре-
альними вчинками героїв насамперед 
сьогодення і ХХ століття, які віддава-
ли і віддають свої серця Україні.

— На захист Вітчизни пішли по-
гано озброєні, ненавчені, але відваж-
ні, хоробрі серця. Вони стали перед 
добре навченим і оснащеним сучас-
ною зброєю ворогом, навчилися вою-
вати, навіть перемагати. Багато з них 
залишилися в донецькій і луганській 
землі і стали українськими фермопі-
лами. Їхня звитяга, героїзм перейшли 
у легенду, — роздумує у вступному 
слові голова товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки Христина 
Бурштинська.

До акції на підтримку україн-
ського війська долучилися офі-
цери Академії сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного. 
Майор Богдан Катриняк та капітан 
Іван Шерстюк у супроводі Народ-
ного духового оркестру (художній 
керівник — Ярослав Горбаль) ви-
конали пісні — „Вірність Батьків-
щині“ (авторства Івана Шерстюка) 
і „Сини України“. Зі сцени звучить 
поетичне слово Василя Симоненка, 
який ставить одвічне запитання „Де 
зараз ви, кати мого народу?“ (читає 
Олег Деркач, Народний театр-сту-
дія „Хочу“), а також нашої сучас-
ниці Мар’яни Савки „Пливуть гро-
би по морю, як човни“ з уст Андрія 
Теслевича („Хочу“), де біль і туга за 
втратами Героїв Майдану, переплі-
тається з переконанням, що „Герої 
не вмирають. Просто йдуть з Май-
дану — в небо. В лицарі — зі смерті“.

Одним із феноменів постійної 
актуальності для нас, українців, 
є Шевченкове слово, яке завжди 
з нами у моменти піднесень і падінь, 
поразок і перемог. Шевченкове сло-
во було і в цій залі. Воно пролуна-
ло з уст Народної хорової капели 
студентів „Гаудеамус“ (під орудою 
Юлії Думи) оптимістичним „Наша 
дума, наша пісня“. А звуки камерно-
го оркестру „Поліфонія“ (художній 
керівник — Роман Кресленко) пе-
редали „Прилюд пам’яті Шевченка“ 
композитора Якова Степового.

Концертна урочистість пере-
носила присутніх у залі в різні часи 
боротьби українців за свободу — 
Козаччини, Січового Стрілецтва, 
Повстанської армії, передаючи це 
піснями „Повіяв вітер степовий“ 
(„Гаудеамус“), „Кленова балада“ 
(Народна капела бандуристок „За-
спів“ під керівництвом Христи-
ни Залуцької), „Я сьогодні від вас 
від’їжджаю“, „Повстанська про-
щальна“ (Народний чоловічий хор 
„Орфей“, керівник — Володимир 
Вівчарик) та іншими творами. На-

родний ансамбль танцю „Вірність“ 
(художній керівник — Анатолій 
Фолюш) за допомогою „Мелодії“ 
Мирослава Скорика у пластиці 
відтворив свою присвяту Героям 
Майдану.

Оптимістичне прохання „При-
миріться, сини“ у виконанні ансамб-
лю естрадної пісні „Сузір’я“ (Алла 
Павлик) та ствердження бандурис-
ток „Заспіву“, що „Україна — це ми“ 
підводить до думки, що розуміння 
„маленької людини“, яка нічого не 
варта і від якої так мало залежить, — 
хибне. Бо насправді від кожного 
з нас залежить багато. Підтверджен-
ням цього є і Революція Гідності на 
Майдані, і боротьба сучасних геро-
їв за суверенітет і цілісність своєї 
держави. Попри все, ми вміємо гур-
туватися, коли є небезпека, вміємо 
відвойовувати своє, не зазіхаючи на 
чуже, і вміємо ділитися з тими, хто 
цього потребує, бо у нелегкий еко-
номічний час навіть найменшою 
лептою стаємо меценатами власних 
захисників.

Ірина МАРТИН

За пожертвувані глядачами та зібрані полі
техніками впродовж останніх кількох міся
ців кошти уже придбали апарат для штучної 
вентиляції легенів bellavista 1000 (вироб
ництво Швейцарія, апарат сертифікований 
в Україні, легкий, майже „портативний“, бо 
є можливість використовувати його навіть 
у польових умовах). Ціна приладу — 245 тисяч 
гривень. У вів торок, на засіданні Вченої ради, 
керівництво Львівської політехніки передало 
апарат Львівському військовому госпіталю, де 
лікуються сотні поранених вояків із АТО.
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подорожні нотатки

Катовіце: люди,  
місця, враження
Після вечірньо-ранкового Кракова, так схожого 

у своїй центральній староринковій частині на 
Львів, яким він міг би бути, індустріальні Катовіце — 
це як мікро-Донецьк, яким українське місто найближ-
чим часом не стане. І аби полюбити модерне теперіш-
нє цього центру Сілезького воєводства, нашароване 
на шахтарсько-сталеварне минуле (на зміну важкій 
промисловості поступово приходить малий бізнес), 
знадобився не один побіжний погляд…

Його особливості
„Катовіце? Та там нічого цікавого 
нема, це одна велика вулиця!“, — ре-
акція мого приятеля, який останні-
ми часами любить мандрувати, роз-
холоджувала, але й, з другого боку, 
вселяла недовіру — невже, може, він 
чогось важливого не помітив, може, 
десь на околицях таки знаходяться 
скарби?.. І от я їх знайду! Ну, якщо 
ні, то, зрештою, там є міжнародний 
аеропорт, звідки літають лоукости, 
чи польський бус, що дає змогу гай-
нути до Братислави або Відня…

Справді — центр, хоч і малолюд-
ний (Львів таким буває хіба у серп-
ні), здатен найбільше заворожити 
шопоголіків. Цікаво, що любите-
лів секонд-хенду, як і волоцюг, тут 
також немало. Банк і концертна 
зала — різниця невелика. Обидві 
будівлі монументальні, тільки ось 
друга відмінна мінімалістично-ес-
тетичною організацією простору 
довкола — фонтан, дерева і стильні 
лавочки. Неокласичний костел за га-
баритами не поступається сейму, тож 
навіть пам’ятник на честь папи Івана 
Павла ІІ поруч (папа відвідав Като-
віце у 1983 році), який є своєрідною 
копією статуї в Уругваї, губиться біля 
нього. Більш затишним видається 
неоготичний так званий Маріацький 
костел. Він зненацька виринає, коли 
з головної вулиці звертаєш на бічну. 
Взагалі, всі бічні вулички своєю архі-
тектурою вертають тебе до історії — 
місто ж засноване у ХІХ столітті. Але 
й сучасна архітектура — 24-повер-
хові житлові будинки — по-своєму 
милує око — свіжі пастельні кольо-
ри і … незасклені балкони. Останнє 
є доволі незвичним для львів’ян, але 
поясненне для поляків: щоб заскли-
ти балкон, має бути згода більшості 
власників квартир та ще й дозвіл від 

влади міста із висновком архітекто-
ра, що конструкція не псуватиме ви-
гляду будинку.

88-літня коліжанка на день
Крістіна приїхала до Польщі 
у 1945 році. Тоді їй, 19-літній пере-
селенці з України, велося нелегко, 
але згодом, наприкінці 80-х і на 
початку 90-х стало ще сутужніше: 
польська криза мала українські 
аналогії — ті ж черги за молоком, 
хлібом, маслом. Ось тільки Поль-
ща дала собі раду з подоланням по-
сткомуністичного минулого швид-
ко і успішно, а Україна, читає тепер 
вона в газетах, і далі бореться проти 
нього. Крістіна навіть ходила трохи 
до російської школи, але всі мови 
чужі позабувала, та й, зрештою, 
найліпше вивчити англійську, адже 
це, як бачить вона, дає нові можли-
вості — її два сини завдяки своїм 
здібностям і знанням мов виїхали 
за кордон — один працює у Вели-
кобританії, другий, молодший — 
у Австрії. Молодшому наразі не по-
щастило купити помешкання, тож 
живе у готелі фірми, в якій працює. 
Зате є свої переваги — Альпи поряд 
і чисте повітря, тоді як у Катовіце, 
коли його жителі вертаються з ро-
боти додому, доводиться зачиняти 
у квартирі вікна — авто поляки ку-
пують недорогі, переважно такі, що 
були вже у вжитку. Як це не дивно, 
але прогнози статистів не опти-
містичні — вони вважають, що до 
2050 року поляків із 38,5 мільйона 
залишиться 32. І причина не стільки 
в екології, скільки в еміграції — піс-
ля вступу Польщі до ЄС вона суттєво 
зросла — поляки шукають ліпшого 
життя у розвинутіших країнах.

Польща та Україна, за даними 
Організації економічного спів-

робітництва та розвитку, мають 
у Європі найнижчі показники три-
валості життя. Але якщо активні 
старенькі у наших парках — це рад-
ше випадковість, ніж закономір-
ність, то в польських — навпаки, 
вид спортивної ходьби „Нордік“ 
тут популярний. Крістіна не задо-
вольнилась поясненням лікарів, що 
її погане самопочуття — це при-
родний процес старіння, а вирішила 
втілювати в життя їхню пораду ру-
хатися більше. Тож допоки я дійшла 
за її скеруванням і подивилась на 
окраїні парку Костюшка унікаль-
ний дерев’яний костел св. Архангела 
Михаїла (1510 р.), вона встигла до-
читати газету і допомогти якомусь 
панові добратися до лікарні.

Постскриптум
Неможливо, кажуть японці, побачити 
цілого неба крізь бамбукову трубку, а, 
отже, і за кілька днів та проспаних 
у готелі, а не проведених у блуканнях 
вуличками і розмовами ночей — піз-
нати місто у всіх його настроях і про-
явах. Тому варто приїхати туди ще, 
хоча б раз. Коли буде дощ або сніг, 
сісти у трамвай, перетнути Катові-
це упоперек, бо знизу догори і назад 
у прозорому ліфті на „Галереї Скарбе-
ка“ уже було, зайти у тепле кафе, яке 
може виявитися більш затишним, ніж 
усі ті літні й непримітні з однотип-
ними столиками й кока-колівськими 
парасольками… Зрештою, потрапи-
ти на справжні великі розпродажі. 
Втомившись, податися за межі міста 
милуватись горами і замками в Раци-
бужі, Забже, Глівіце. На зворотному 
шляху додому спланувати нові по-
їздки і з приємним подивом насоло-
джуватися впізнаванням знайомих 
львівських краєвидів.

Наталя ЯЦЕНКО
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„Кайф отримую від результату“
Майстер спорту з кульової стрільби Олена Тур про-

фесійно займалася спортом десять років. Паралель-
но з ЛДУФК закінчила ЛНАУ, але згодом зрозуміла, що 
землевпорядкування — „це не моє“. Пошуки „свого“ 
перетворили стрільбу на хобі й привели дівчину на сту-
дентську лаву у Львівську політехніку…

— А все почалося з того, що ми з се-
строю пішли до знайомого батька 
в тир просто постріляти. Спробували, 
почало вдаватися, після завершення 
навчання у школі в Черкасах нас за-
просили вчитися до Львова. На першо-
му курсі виконали нормативи майстра 
спорту, я виконала навіть норму май-
стра спорту міжнародного класу, але 
рейтинг змагань не був настільки ви-
соким, щоб офіційно його присвоїти.

— Наскільки є поєднуваними такі по-
няття як жінка і зброя?
— Все залежить від характеру. У нас 
із сестрою сильні характери. Між 
пістолетом, гвинтівкою і гвинтів-
кою з оптичним прицілом я вибрала 
гвинтівку звичайну, з діаметричним 
прицілом, коли через отвір на відста-
ні 50 метрів бачиш „мушку“. Cестра 
стріляє по рухомій мішені з гвинтів-
ки з оптичним прицілом. Я теж про-
бувала, але мені не вдавалося. А їй 
було важко у моєму виді: у нас час не 
надто обмежений, однак за годину 
й 15 хвилин треба зробити 40 заліко-
вих пострілів. Їх можна виконувати 
не один за одним, а з інтервалом для 
втихомирення хвилювання. А сестрі 
для виконання пострілу дається пів-
тори секунди при швидкому бігу і дві 
з половиною при повільному, тож 
відкласти постріл не можна.

— Може, на Вас позначилось домашнє 
виховання?

— У нас в сім’ї троє 
дівчат. Старша сестра 
хотіла мати ще одну 
сестричку, Оксанку, 
а народилося одразу 
аж двоє. Ми з татом 
(а він у нас військовий) 
з дитинства провадили 
активне життя — і бігали, і боксува-
ли, але все для себе. Ще до кульової 
стрільби ми шість років займались ла-
тиноамериканськими танцями. Парт-
нерами були наші двоюрідні брати. 
У підлітковому віці вони перехотіли 
танцювати, а без партнерів уже роз-
витку не було. Тоді ми й спробували 
себе в кульовій стрільбі. Я відразу від-
чула, що звичайна гвинтівка — це для 
мене, і сказала собі „хочу!“.

— Якби мішень була живою, Ви би від-
важились вистрелити в неї?
— Не знаю, може. Якби поїхала на 
полювання, то якусь качечку і під-
стрелила б…

— А людину під час війни?
— У крайньому разі, якщо б дове-
лося захищати свою Вітчизну, то, 
можливо, і так.

— Від чого зростає ймовірність по-
трапляння в ціль?
— Кайф отримую не від процесу, 
а від результату, коли робиш по-
стріл — і потрапляєш куди слід. Для 
цього треба постійно тренуватися — 

два-три тренування на день по 
кілька годин. Бо в нас є три по-
ложення, які мають свої осо-
бливості, — стрільба лежачи, 
стоячи і з коліна. Потім бали 
за них сумують у загальний ре-
зультат і рейтинг. Звичайно, 
чим більше ти стріляєш, тим 
ліпше відчуття пострілу, хоч 
нам видають певну кількість 
патронів для настрілу. Великі 
фізичні навантаження вима-
гають тримати себе у формі, 
тож треба відвідувати і трена-
жерний зал, басейн. Є й певні 

нюанси, від яких зале-
жить успіх, — напри-
клад, підбір патрону до 
гвинтівки, який здій-
снює спортсмен разом 
із тренером. Патрони, 
до речі, купуємо за 
кордоном, за власні 
кошти.

— Чому  і  як  відбулось 
завершення Вашої спор-
тивної кар’єри?
— У збірній України 
є жінки, яким понад 

40 років, в яких досвіду на 20 років 
більше, ніж у мене. Звичайно, можна 
було з ними конкурувати, але оскільки 
я у Львові винаймаю квартиру, то му-
сила піти на роботу. Працювала в тре-
нажерному залі, а потім вирішила роз-
виватись у напрямі, який би мені був 
цікавий. Пішла у комп’ютерну фірму 
„Рим 2000“, пропрацювала там мене-
джером з продажу — не мала досвіду 
в цій сфері, але я людина комуніка-
бельна, тож мені робота подобалася, 
та цього року взимку мене скоротили. 
Викладачка з Політехніки, яка трену-
валась у тому ж залі, де я працювала, 
запропонувала мені піти в ІПДО на 
управління бізнес-проектами. Що 
я і зробила. Мій дипломний проект 
буде пов’язаний зі спортом, а, мож-
ливо, з інноваціями в інформаційних 
технологіях.

Стрільба ж — пристрасть, від якої 
відмовитись не можу. Тренувань те-
пер менше, та можу виступати на 
змаганнях, хоч психологічно, прав-
да, нелегко: „я мало тренувалась, 
отже, не зможу добре потрапити 
у ціль“ — коли такі думки тебе погли-
нають, то твої п’ять пострілів можуть 
бути влучні, а на шостий схиблюєш.

— Які добрі навички зостались у Вас 
із минулого?
— Здоровий сон, який розпочинаєть-
ся в одинадцятій вечора. Тепер до-
тримуватись його важко, але це вже 
звичка. Вона мене дисциплінує, тому 
я ніколи не запізнююся на зустрічі 
і на день складаю план того, що маю 
зробити. Взагалі, людина, яка обирає 
якийсь напрям, при бажанні і докла-
данні максимуму зусиль завжди може 
досягти в ньому успіху.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
4. Чарівний крилатий кінь у міфах давніх греків. 
8. Мислячий океан у Станіслава Лема. 9. Осо-
ба, яка заперечує кому-небудь у публічній бе-
сіді, на диспуті, під час захисту дисертації. 
10. Бог створив його на шостий день творення 
світу. 11. Фараон — реформатор Єгипту Амен-
хотеп ІV. 12. Річка, притока Прип’яті, на якій 
стоїть Луцьк. 13. Держава на південному заході 
Африки. 14. У давньогрецьких міфах морська іс-
тота, що зваблювала своїм чарівним співом мор-
ських мандрівників, які заслухавшись, забували 
управляти кораблем, налітали на скелі та  гинули 
(винятком був тільки Одіссей). 16. Репліка ак-
тора, спрямована до глядачів, яку нібито інші 
актори не чують. 18. Найбільше озеро в Італії, 
розташоване біля підніжжя Альп. 21. Тарілка 
для собаки. 22. Замах на вбивство політичних 
діячів. 23. Струнний музичний інструмент, що 
входить до складу ансамблю троїстих музик. 
24. Одна зі семи найяскравіших зірок Великої 
Ведмедиці. 25. Частина стіни, стелі, заповне-
на живописом, мозаїкою. 27. Державна мова в 
Ізраїлі. 29. Переносне житло у чукчів і коря-
ків. 31. Назва донецького пивоварного заводу. 
33. Богиня перемоги у давніх греків. 34. Озеро 
в Канаді та США в групі Великих Озер. 36. Ви-
конання музики всім складом оркестру. 37. Спо-
руда для спортивних змагань. 38. Ансамбль із 
п’яти виконавців. 39. Давня і найпопулярніша 
єгипетська богиня, дружина Осіріса.

Вертикально: 
1. Назва міської площі у давніх греків. 2. Вид команд-
ного спортивного змагання. 3. На березі цієї річки 
стоїть місто Сміла. 4. Фахівець, який тонко розумі-
ється на характерах, поведінці, стосунках людей. 
5. Суха стеблина злакової рослини. 6. Співзвучність 
голосів. 7. Студент, керівник групи. 13. Пристосу-
вання організму до умов навколишнього середови-
ща. 15. Підліток, який відрізняється від ровесників 
прискореним фізіологічним і фізичним розвитком. 
17. Порошок для друку на світлокопіювальному апа-

раті. 19. Модель автомобіля Опель. 20. Бурятський 
буддійський монастир. 21. Диван, шафа, стіл, крісло. 
24. Художник, що малює морські краєвиди. 25. Іта-
лійський скрипаль-віртуоз та композитор ХІХ сто-
ліття. 26. Невільниця, що обслуговувала жінок у 
гаремі султана, наложниця. 28. Опера Джузеппе 
Верді. 30. Країна в центральній Африці, столицею 
якої є місто Кігалі. 32. Нова столиця Казахстану. 
35. Збройні сили країни.

Склала Христина ВЕСЕЛА

 для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
30 жовтня — „Весела вдова“. 18.00.
31 жовтня — „Корсар“ (балет). 18.00.
1 листопада — концертна програма 

„Кавказ“. 18.00.
2 листопада — „Даремна обережність“. 12.00, 

„Бал-маскарад“ . 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
31 жовтня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
1 листопада — „Формули екстази“. 19.00.

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

5 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
30 жовтня — „Пропала грамота“. 18.00.
31 жовтня — „Сільва“. 18.00.
2 листопада — „Назар Стодоля“. 18.00.

Камерна сцена
30 жовтня — „Смак до черешень“. 17.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
30 жовтня — „Анатомія театру“. 19.00.
31 жовтня — „Євангеліє від Юди“. 19.00.
1 листопада — „Моя дорога Памела, або 

Як уколошкати стареньку“. 19.00.
2 листопада — „Вінні Пух  

і всі-всі-всі“. 12.00,  
„Блюз розбитих сердець“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
30 жовтня — „За двома зайцями“. 14.00.
31 жовтня — „Дюймовочка+“. 11.30.
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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. 
Ціна — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140873.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛиЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Наталії ПАВЛиШиН.
На останній сторінці світлини Ірини МАРТиН.

реклама Та оголошення

бібліотека інформує

Доступ до електронних ресурсів
До 5 листопада 2014 року читачі Науково-технічної бібліо-
теки Львівської політехніки матимуть змогу протестувати 
електронно-бібліотечну систему BOOK.ru.

ЕБС BOOK.ru — це онлайн-бібліотека актуальної на-
вчальної і наукової літератури, яка відповідає вимогам 
сучасного читача. Доступ розрахований на необмежену 
кількість звернень користувачів із будь-якого куточка сві-
ту через інтернет. У бібліотеці Ви можете шукати серед усіх 
книг цього інтернет-ресурсу, читати їх онлайн, а також ко-
піювати до 10� тексту.

Перед початком роботи користувач має зареєструватися 
в системі через мережу університету за адресою http://www.
book.ru.

З питаннями та пропозиціями щодо діючих та організа-
ції майбутніх тестових доступів до електронних наукових 
ресурсів звертайтесь: elresntb@lp.edu.ua; тел.: (032) 258-24-55.

Оксана ЧЕРКЕС, 
завідувач сектора електронних ресурсів  

НТБ Львівської політехніки

Вітаємо!

Нещодавно на рушничок 
щастя стала багатолітня ав-
торка культурних сторінок 
„Аудиторії“

Людмила ПУЛЯЄВА.
Щиро вітаємо талано-

виту поетесу, журналістку 
і просто щасливу жінку та 
її коханого з одруженням. 
Бажаємо безмежної любові, 
сімейного затишку, взаємо-
розуміння на багато років 
спільного щасливого життя!

Редакція тижневика „Аудиторія“

многая літа!

Колектив кафедри органічної хімії Націо-
нального університету „Львівська політех-
ніка“ щиро вітає зі 70-літтям

Олега Володимировича  
ГЕЛИША.

Зичимо міцного здоров’я, родинного га-
разду, щасливого довголіття, радості від 
кожного прожитого дня! Щиро вдячні за 
важливу працю, яку невтомно ретельно ви-
конуєте.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток № 09899975, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Макух Марії 
Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Бурди АнниЛілії Святосла
вівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Маркіної Дарії Русланівни;
студентський квиток, виданий Національним університе
том „Львівська політехніка“ на ім’я Дуриш Оксани Михай
лівни;
студентський квиток, виданий Національним університе
том „Львівська політехніка“ на ім’я Запятка Остапа Дми
тровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Насипаної Марії Сергіївни;
студентський квиток № 1302313, виданий Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гуменюка Михай
ла Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Шпак Юлії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Веселовського Олега Євста
хійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Пилявки Юлії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Овчарук Катерини Михай
лівни;
залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Мицька Андріана Васильо
вича;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Бурмас Ольги Романівни.

mailto:elresntb@lp.edu.ua
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