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Змалюйте портрет сучасного студента
Історія виникнення дати 17 лис-

топада як Міжнародного дня 
студента в календарі офіційних 
свят невесела, та ми вже якось 
призвичаїлися її святкувати.

1939 року саме цього дня нацист-
ська влада без попереднього 
суду і слідства стратила 9 сту-
дентів і викладачів Празького 
університету. Також 17 листопа-
да, але 1973 року настала куль-
мінація повстання Афінської 
політехніки проти грецької 
військової хунти. Закінчилось 
воно насильницьким розгоном 
страйкарів, а забарикадовані 
ворота університету розбили 
танком. 50-й День студента 
1989 року знову по-особливому 
відзначили в Чехії: незалежні 
студентські лідери організува-
ли масову демонстрацію проти 
комуністичної партії Чехосло-
ваччини. Мирна хода завер-
шилася насильством з боку 
правоохоронних органів, але 
стала каталізатором Оксамито-
вої революції у цій країні.

Усі ці сумні історії Дня студента 
тільки підтверджують те, що 
якраз студентству властиві 
дуже позитивні людські риси, 
серед яких солідарність, жер-
товність, оптимізм, оригіналь-
ність мислення, відвага… Наш 
торішній Євромайдан, на який 
першими вийшли саме студен-
ти, на якому першими постраж-
дали саме вони, яскравий тому 
приклад.

На сторінках „Аудиторії“ Ви 
часто можете прочитати про 
успішних молодих науковців, 
активних громадських лідерів 
або молодих митців із числа 
студентів. Всі ми розуміємо, що 
це — тільки яскраві представ-
ники своєї соціальної групи, 
які можуть претендувати на 
роль доброго прикладу для 
інших. Якщо ж поодинці, то, 
напевно, не тільки позитивні 
риси розгледиш у пересічно-
му студентові. В навчанні не 
кожен може бути відмінником, 
у громадському житті — не всі 
вони активісти. Тому в перед-
день 17 листопада ми вирішили 
скласти збірний портрет сучас-
ного студента з їхніх власних 
думок про себе.

Софія Гуняк, студентка третього курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Сьогодні ми — вільні!“
Ідеальний студент — той, хто встигає все: і прогуляти пари, 
і скласти сесію так, щоб стипендії не втратити. Бути надто 
чемними нам заважає лінь. Щодня перш, ніж встати з ліжка, 
я придумую сто причин поспати довше. І лінь перемагає. 
Якщо прогулюю пари, то з однокурсниками. На першому 

курсі в деякі дні тижня ми могли взагалі не йти на жодну пару. Тепер трошки 
совість з’явилася. Найбільше мені в студентському житті подобається відчут-
тя свободи вибору. Це в майбутньому нами керуватимуть обов’язки, а сьогодні 
ми — вільні!

Михайло Космина, студент першого курсу Інституту 
архітектури:

„Головне — вчитися“
Добрий студент — вчиться. Моє сумління чисте: я стара-
юся, бо хочу мати стипендію. Такі самі мої колеги. Може, 
через те, що ми першокурсники і страшенно всього боїмо-
ся. В мене багато часу займають розрахункові роботи, довго 

готуюся до модулів. Майже не цікавлюся громадським життям, не відвідую 
і не беру участі в культурних подіях вишу, у флешмобах чи інших акціях на 
міському рівні. Це не головне для студента.

Галина Сусол, студентка третього курсу відділу сольного співу 
ЛДМУ ім. С. Людкевича:

„Ми маємо знати ще більше“
Я вивчаю академічний вокал. Пари починаються півдев’ятої 
ранку, а додому часто вертаюсь о 22 годині. Думаю, тепер 
час рухається швидше й вимагає від студентів знати щоразу 
більше і більше. Наші батьки під час навчання мали більше 
вільного часу. У мене лише неділя трошки розвантажена. 
Перед іспитом із фортепіано взагалі не лягаю спати — граю всю ніч вдома. 
Добре, що мене сусіди ще не прибили за ці нічні концерти. Співати вдома не 
пробую, бо оперного співу вони точно не переживуть. Бути ідеальним сту-
дентом дуже важко.

Роман Грищук, студент четвертого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„День вибору — це щодня“
Визначення студента — не статичне: одні вважають, що 
мають тільки вчитися, інші — що мають встигати все. А на-
справді кожен день ставить нас перед вибором: висока оцін-
ка чи чітка громадянська позиція, праця чи лінь. Я не знаю, 
чи можна чітко казати, хто помиляється у виборі та чи взага-
лі помиляється. Наприклад, для мене цей рік — важкий. Я активно брав участь 
у протестах, їздив на київський Євромайдан і пропустив через це багато пар. 
Звичайно, викладачі йшли на поступки майданівцям, але все одно скласти іс-
пити під час останніх сесій було важче. Майданні події впевнили мене в тому, 
що студенти можуть бути рушійною силою змін на краще.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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Закінчення на 6 с. m

доброчинність

Авто для АТО від студентів
Минулого тижня у Львівську політехніку знову 

завітали вояки з зони АТО. Для них студенти 
підготували особливий подарунок — переобладна-
ний під потреби фронту автомобіль Mitsubishi L200.

Ключі від авто коман-
дирові 80 аеромобільної 
бригади Андрію Ко-
вальчуку офіційно 
вручив очільник мо-
лоді — голова Колегії 
та профкому студентів 
та аспірантів Богдан 
Поліщук. Натомість 
військовий подарував 
Знак, на якому викар-
буваний девіз 80 ае-
ромобільної бригади 
„Ніхто, крім нас“.

— Із моменту ви-
никнення складної 
ситуації на південно-
східних територіях 

України студенти і викла-
дачі Політехніки активно 

долучилися до допомоги 
українським військови-
кам, — наголосив ректор 
Львівської політехніки 
Юрій Бобало. — За цей час 
силами політехніків вда-
лося зібрали близько міль-

йона гривень на різні по-
треби армії. А кошти на цю 
машину зібрали виключно 
студенти в рамках ініціа-
тиви „Студентський штаб 
підтримки учасників АТО“.

До безоплатного пе-
реобладнання та 
технічного обслу-
говування машини 
долучилися майстри 
одного з автосалонів 
Львова, а бронюван-
ня зробили ув’язнені 
Львівської виправної 
колонії № 48.

До слова, студенти 
знову почали збір ко-
штів, щоб придбати 
ще одне таке авто для 
української армії.

Наталія ПАВЛИШИН

мости співпраці

Технічні університети — двигун розвитку

Якісна технічна освіта є двигуном розвитку суспільства й економі-
ки — цю істину підтверджують провідні країни світу. Про це і про 

розвиток співпраці у сферах освіти та наукової діяльності говорили 
6–9 листопада під час форуму ректорів „Технічна освіта — для майбут-
нього Європи“. Знакова подія зібрала у Львівській політехніці — най-
старішому технічному виші Східної Європи — ректорів, проректорів, 
експертів у галузі вищої освіти з України, Польщі й Німеччини.

Разом можемо більше
Це був другий такий українсько-
польський форум (перший відбувся 
2009 року). Поважних гостей приві-
тали мер міста Андрій Садовий, рек-
тор Львівської політехніки Юрій Бо-
бало. Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Польща в Україні 
Генрик Літвін вважає співпрацю між 
вишами обох країн чи не найважли-
вішою частиною польсько-україн-
ських відносин упродовж останньо-
го двадцятиліття:

— Ця співпраця і її результати 
підготували новий історичний пері-
од у наших відносинах. У цьому про-
цесі раніше дуже активними були гу-
манітарні університети, зараз дедалі 
більше — технічні. Це дуже важливо, 
особливо, коли Україна після підпи-

сання асоціаційного договору стала 
на дорогу європейської інтеграції. 
Це відкриває широкий шлях для змін, 
реформ, але також означає велику 
потребу в нових ідеях і їх розвитку. 
Власне, технічні виші можуть бути 
справжнім двигуном цього розвит-
ку, а українсько-польська співпра-
ця — пришвидшити його. Польща, 
здається, не зовсім використала всі 
можливості, Україна зараз відкриває 
їх — разом можемо зробити більше.

Реформаторський досвід Поль-
щі, її підтримка, зокрема в освіт-
ньо-науковій сфері, дуже важливі 
для України, зауважив заступник 
міністра освіти і науки України 
Максим Стріха. Він запевнив: МОН 
із особливою увагою поставиться до 
напрацювань форуму і братиме їх за 
основу практичних рішень.

Реформувати  
означає врятувати
Організатори зустрічі — Асоціація 
ректорів вищих технічних навчаль-
них закладів України та керівництво 
Конференції ректорів технічних 
університетів Республіки Польща 
(KRPUT). Голова ради Асоціації 
ректорів ВТНЗ, ректор КПІ академік 
Михайло Згуровський зазначив, що 
співпраця України і Польщі у сфері 
технічної освіти та науки, започат-
кована ще в кінці ХІХ ст., останнім 
часом суттєво поглибилась. У березні 
2008 року підписано першу угоду про 
співпрацю між об’єднаннями ректо-
рів. Відтоді розширилися студент-
ські обміни, наукова співпраця. Нині 
в сусідній країні навчається понад 
15 тис. українців, а у 2014/15 н. р. за 
програмою „Еразмус“ — 550 студен-
тів і аспірантів, зокрема зі сходу на-
шої держави.

— Сучасні виклики поставили 
перед вищою школою України нові 
питання. Шукаючи відповіді на них 
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міжнародна співпраця

Фахова зустріч економістів
Кафедра маркетингу 

і логістики Львівської 
політехніки 6–8 листо-
пада зібрала в універси-
теті науковців, фахівців, 
підприємців з України та 
з-за кордону на ювілейну 
Х Міжнародну науково-
практичну конференцію 
„Маркетинг і логістика 
в системі менеджменту“.

На пленарне та три секційні 
засідання завітало близько 
сотні учасників із різних 
регіонів України, з Німеччини, 
з Польщі. Науковці з Білорусі та 
Росії надіслали матеріали, але при-
їхати не змогли. Окремо відбулася 
студентська сесія.

Вітаючи учасників конференції, 
проректор із наукової роботи про-
фесор Зорян Піх нагадав, що її юві-
лей збігся зі 170-ю річницею Полі-
техніки та 70-ю річницею кафедри. 
На його думку, в світлі імплемента-
ції нового Закону „Про вищу освіту“ 
проблема інтеграції науки й освіти, 
впровадження нових аспектів ді-
яльності вищої школи мають стати 
предметом обміну думок.

— Проблематика науково-при-
кладних досліджень, яка розгляда-
ється в межах конференції, має бути 
орієнтована на практичну цінність 
результатів досліджень, на пошук 
нових точок економічного зростан-
ня. Це стосується підвищення якос-
ті маркетингу і логістики в прак-
тичному бізнесі, критичного пере-
осмислення традиційної парадигми 
управління регіонами і підприєм-
ствами, адже це блокує інноваційні 
рішення в ланцюгу створення сус-
пільного продукту, — окреслив ак-
туальність тематики Зорян Григоро-
вич. Він побажав учасникам плідної 

дискусії, вироблення нових 
орієнтирів для покращен-
ня якості освіти і наукових 
досліджень, впровадження 
результатів досліджень у га-
лузі маркетингу і логістики.

На пленарному засіданні 
з доповіддю „Імплемента-
ція концепції маркетингу. 
Управління ланцюгом по-
ставок“ виступив завідувач 
кафедри професор Євген 
Крикавський. Передовсім 
він подякував усім учасни-
кам, які прибули на конфе-

ренцію, а також тим, хто стояв біля 
її витоків. Окремо він висловив по-
дяки давнім партнерам із ФРН — зо-
крема, професорам Андрі Магефі (За-
хідносаксонська Вища фахова школа, 
Цвікау) та Куртові Кльозе (Вища 
школа Оствестфалєн Ліппе, Лємго), 
з якими кафедру пов’язує постійна 
тісна співпраця, колегам із Польщі. 
З останніми (є чималий перелік ви-
шів) кафедра також активно співпра-
цює у межах багатьох угод — наукова, 
виробнича практика для українських 
студентів, багаторічний досвід по-
двійних дипломів.

Тетяна ПАСОВИЧ

Грант від італійської компанії
На кафедрі програмного забезпечення ІКНІ 30 жовтня відбула-

ся знакова подія: у присутності студентів проректор, завідувач 
кафедри професор Дмитро Федасюк і директор-розпорядник італій-
ської компанії Dinamika Generale Андре Ґіральді своїми підписами 
засвідчили отримання кафедрою гранту.

— Не так давно з цією компанією 
ми підписали угоду про співпра-
цю, а сьогодні свіжа новина: Андре 
Ґіральді передав нам документ, за 
яким кафедрі буде передано облад-
нання і ліцензії вартістю майже 
300 тисяч гривень, — із задоволен-
ням розповідає Дмитро Васильо-
вич. — Компанія створює спеціалі-
зовані апаратні і програмні засоби, 
передовсім для сільського госпо-
дарства: за їхніми планами спеціа-
лізований комп’ютер управлятиме 
процесами різної техніки, потріб-
ної для ферм, обробки полів тощо. 
Саме для цієї техніки викладачі ка-
федри і студенти розроблятимуть 
програмне забезпечення. Першим 

етапом співпраці було передбачено 
створення на кафедрі спеціалізова-
ної комп’ютерної лабораторії для 
навчального процесу. За наші роз-
робки компанія нам платитиме.

Андре Ґіральді зізнається, що 
знайомство з університетом і ка-
федрою загалом справило на нього 
позитивне враження. Це й стало 
основним мотивом, що спонукав до 
співпраці з кафедрою програмного 
забезпечення.

— Сподіваюся, на кафедрі під-
береться гарна команда, яка зможе 
успішно співпрацювати з нашою 
компанією, — каже директор-роз-
порядник. — А ще маю надію знайти 
на кафедрі талановитих людей, які 

зможуть стати повноцінними чле-
нами нашої компанії. Хочу зазна-
чити, що ми плануємо створити їм 
комфортні умови праці у себе вдо-
ма, адже не хочемо сприяти виїзду 
українців за кордон.

Катерина ГРЕЧИН
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конференції

Українська мова у світі
Під такою назвою у Львівській 

політехніці 6–7 листопада 
пройшла III Міжнародна науко-
во-практична конференція.

Ініціатором конференції та основ-
ним організатором став Міжнарод-
ний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою. Співорганіза-
тори — МОН України, ЛОДА, ЛОР, 
Львівська політехніка, Сумський дер-
жавний університет та Світова коор-
динаційна виховно-освітня рада при 
СКУ.

Відкрила конференцію, в якій 
взяли участь близько 100 осіб, ди-
ректор МІОК доцент Ірина Ключ-
ковська. Учасників конференції, 
яка проходила у режимі онлайн, 
привітали заступник начальника 
НДЧ Львівської політехніки до-
цент Лілія Жук, голова комісії з пи-
тань євроінтеграції, транскордон-
ного співробітництва та зв’язків 
з українцями за кордоном ЛОР, 
проректор із науково-педагогічної 
роботи УКУ Павло Хобзей, доцент 
кафедри менеджменту організацій 
ІНЕМ, депутат Верховної Ради 
України Оксана Юринець та Над-
звичайний і Повноважний посол 
України в Канаді (2006–2011 рр.), 
кандидат філологічних наук Ігор 
Осташ.

Молодший науковий співробіт-
ник МІОК Галина Темник презен-
тувала інтерактивний курс з укра-
їнської мови як іноземної „КРОК“. 
На круглому столі „Застосування 
новітніх технологій у навчальному 
процесі з вивчення УМІ“, модера-
тором якого була старший науковий 
співробітник інституту Олеся Па-
лінська, мова йшла про застосуван-
ня новітніх технологій у викладанні 
фонетики української мови для іно-
земних студентів, новітні технології 
у викладанні УМІ, роль інтернет-ви-
дань у формуванні комунікативної 
компетенції студентів-іноземців 
тощо. Також відбулася електронна 
презентація вивчення української 
мови в школі з російською мовою 
викладання.

Цікаво й змістовно пройшли 
й інші круглі столи: „Методика ви-
кладання української мови як іно-
земної“ (професор кафедри мовної 
підготовки Київського національно-
го університету ім. Т. Шевченка Ма-
рина Гримич) та „Викладання укра-
їнської мови як іноземної в освітніх 
закладах різних типів: проблеми та 
шляхи їх вирішення“ (голова Світо-
вої координаційної виховно-освіт-
ньої ради при СКУ Оксана Винниць-
ка). Відбулася також дискусія стосов-
но проблем і перспектив державної 

системи тестування іноземних гро-
мадян з української мови та пре-
зентація навчально-методичного 
забезпечення з української мови як 
іноземної. Присутні також озна-
йомилися з навчально-методичним 
забезпеченням для вивчення укра-
їнської мови як іноземної, яке пре-
зентував МІОК.

Внаслідок обговорень присут-
ні дійшли висновку, що рівень на-
вчально-методичного забезпечення 
з УМІ, з огляду на новітні техноло-
гії викладання (дистанційні курси, 
онлайн-проекти тощо), є недостат-
ній, через відсутність спеціальнос-
ті „Українська мова як іноземна“ 
бракує відповідних кваліфікованих 
фахівців. Настав час створити й дер-
жавний виконавчий орган влади, 
який координував би політику дер-
жави у сфері популяризації україн-
ської мови у світі.

Учасники конференції зокрема 
ухвалили: звернутися до Кабміну, 
МОН, МЗС та РНБО з пропозиціями 
стосовно популяризації української 
мови у світі, співпраці із закордон-
ними українцями, налагодження 
співпраці навчальних закладів Укра-
їни з українознавчими центрами за 
кордоном тощо.

Катерина ГРЕЧИН

лекції

Досвід від німецьких фахівців

Студенти кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ 
Львівської політехніки знову мають можливість 

навчатись у німецьких фахівців у Львові.

З нагоди Міжнародної 
науково-практичної кон-
ференції „Маркетинг 
і логістика в системі ме-
неджменту“, організова-
ної кафедрою маркетингу 
і логістики 6–8 листопада, 
гості з Німеччини читали 
традиційний курс лекцій.

Професор Західно-
саксонської вищої школи 
у м. Цвікау Андрі Магефа 
(на світлині) представляє 

бачення того, що все-таки 
впливає на поведінку спо-
живача та які елементи 
комплексу маркетингу 
слід застосовувати для 
того, щоб переконати 
споживача здійснити по-
купку. Професор Вищої 
школи Оствестфалєн Ліп-
пе у м. Лємго Курт Кльозе 
поділився сучасними тех-
нологічними та техніч-
ними рішеннями у сфері 

вирішення логістичних 
проблем на німецьких під-
приємствах.

Професори А. Магефа 
і К. Кльозе вже 20 років 
тісно співпрацюють з ка-
федрою маркетингу і ло-
гістики. Завдяки зусиллям 
сторін студенти кафедри 
мають можливість щоріч-
но отримувати стипендію 
та навчатися в Західно-
саксонській вищій школі 
у м. Цвікау та Вищій шко-
лі Оствестфалєн Ліппе 
у м. Лємго, брати участь 
у спільних літніх школах, 

які почергово проводять-
ся в Україні та Німеччині, 
відвідувати провідні ні-
мецькі підприємства.

Оксана САМЧЕНКО,  
аспірантка  

третього року навчання 
кафедри маркетингу  

і логістики ІНЕМ
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24 квітня 2014 року відбулося урочисте 
підписання нової угоди між Асоціаці-
єю ректорів технічних вишів України 
і Конференцією ректорів технічних 
університетів Польщі. Угода перед-
бачає розширення співпраці між за-
кладами обох країн у нових реаліях — 
за ключовими напрямами розвитку 
європейської вищої технічної освіти 
і науки. Особливі акценти — на підви-
щенні якості технічної освіти, запо-
чаткуванні європейської акредитації 
програм українських технічних вишів, 
посиленні їх взаємозв’язку з промис-
ловістю, на інноваційній складовій на-
уково-технічної діяльності, міжнарод-
них і європейських вимірах вищої тех-
нічної освіти та наукових досліджень, 
на участі в конкурсах програм ЄС, зо-
крема „Горизонт-2020“ та „Еразмус+“, 
на співпраці студентських організацій 
у рамках європейської мобільності. 
Університети обох країн можуть спіль-
но виступати в конкурсах європейських 
програм за такими напрямами, як ін-
формаційно-комунікаційні технології 
і кібербезпека, зелена й альтернативна 
енергетика, сталий розвиток, нанома-
теріали і нанотехнології, наука про 
життя, раціональне природокористу-
вання, авіаційні та космічні техноло-
гії, — зауважив доповідач.

Співпраця з польськими партнера-
ми значною мірою вплинула на зміст 
реформи вищої освіти України, наго-
лосив М. Згуровський, один із актив-
них розробників ЗУ „Про вищу освіту“. 
Знання, продуковані освітою і наукою, 
мають поєднатися з потребами високо-
технологічного бізнесу за координую-
чої ролі влади, як це є у найбільш кон-
курентоспроможних країнах (Німеч-
чина, Фінляндія, Японія, США). І для 
України це — єдиний шлях подолати 
кризу: зупинити загрозливе зростання 
зовнішнього боргу, наростити високо-
технологічний експорт, відтак ВВП (де 
частка нових знань нині — лише 4 �). 
Для цього, каже ректор КПІ, потрібна 
низка кроків: дієва державна політика,  
розбудова автономії вишів і надання їм 
дозволу видавати власні дипломи (що 
передбачено ЗУ „Про вищу освіту“), 
посилення взаємодії між освітою, на-
укою, бізнесом та владою, ін.

Якісніша освіта, більше 
проектів
У Польщі свої турботи: економіка 
країни потребує інженерів, „як пові-
тря“ — 50–70 тис., каже голова KRPUT 
професор Тадеуш Вєнцковський. До-
брим шансом для обох країн називає 
спільні проекти у рамках програми 
„Горизонт-2020“. На форумі обговори-
ли пріоритетні напрями спільних про-
ектів для участі в конкурсах програм 
ЄС „Горизонт-2020“ та „Еразмус+“, 
інноваційну спрямованість співпраці 
вчених технічних вишів обох країн. 
Ректор Львівської політехніки Юрій 
Бобало доповідав про досвід співпраці 
вишу з науково-освітньо-інновацій-
ною системою Польщі.

В ухвалі форуму акцентували на 
посиленні зв’язку технічної освіти 
і промисловості (наприклад, через 
створення базових кафедр на під-
приємствах), забезпеченні гарантії 
якості вищої технічної освіти (зокре-
ма створення на базі Асоціації ректо-
рів ВТНЗ Національної ради України 
з питань гарантії якості вищої тех-
нічної освіти й акредитації спеці-
альностей; вивчення європейського 
досвіду в цій сфері). Вирішили також 
розширити практику участі технічних 
університетів України в європейській 
системі рейтингування вишів і засну-
вати європейський рейтинг технічних 
і технологічних університетів. Се-
ред акцентів — посилення співпра-
ці з Польською академією наук (для 
ефективнішої участі в програмах ЄС, 
проведення конференцій), активіза-
ція двосторонніх відносин між виша-
ми для посилення академмобільнос-
ті, створення спільного українсько-
польського порталу для розміщення 
актуальної інформації, ін.

Також учасники зустрічі вшану-
вали пам’ять польських професорів, 
розстріляних нацистами на Вулецьких 
пагорбах у липні 1941 року: поклали 
квіти, запалили лампадки. Наступний 
форум запланували провести через 
рік на базі Івано-Франківського наці-
онального технічного університету 
нафти і газу. Потім черга — за поль-
ською стороною.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

мости співпраці

Технічні університети — 
двигун розвитку

коротко
Львівським політехнікам 

призначено обласні премії 
для науковців та працівни-
ків вишів 2014 року. Про це 
йдеться у відповідному роз-
порядженні голови ЛОДА від 
17.10.2014 р. У категорії „відомі 
учені та знані фахівці“ премію 
призначено професору ка-
федри технології біологічно 
активних сполук, фармації та 
біотехнології Вірі Лубенець. 
У переліку також 12 молодих 
учених і спеціалістів.

Аспірантці ІМФН Ользі Данило 
призначено академічну сти-
пендію Президента України 
на 2014/2015 навчальний рік. 
Відповідний Наказ Міністер-
ства освіти і науки України 
цитує сайт „Наука“ Львівської 
політехніки.

Учні Львівської академічної 
гімназії при Політехніці вибо-
роли друге місце на Всеукра-
їнському турнірі юних матема-
тиків. Команда „Всюди щільна 
множина“ (п’ята учасниця — 
учениця Львівського фізико-
математичного ліцею) змага-
лася на всеукраїнському рівні 
у Чернівцях після перемоги на 
обласному. Супроводжувала 
команду заступник директора 
ЛАГ Любов Чумак. Учениця 
фізматліцею Ганна Назаркевич 
отримала ІІІ місце за першість 
в індивідуальному заліку.

Президент України Петро 
Порошенко розпорядився 
відновити початкову вій-
ськову підготовку у школах. 
Про доручення Кабміну вжити 
відповідних заходів серед ін-
шого йдеться в його Указі про 
зміцнення обороноздатності 
держави.

У Києві презентували кон-
цепцію розвитку освіти на 
найближчі десять років. 
Серед пропозицій — повер-
нення 12-річної освіти у школі 
(з 2017 року), профільна старша 
школа, підвищення учитель-
ських зарплат. Заступник міні-
стра освіти Павло Полянський 
наголосив, що презентована 
концепція — не остаточний 
варіант. Триває громадське об-
говорення проекту.

За матеріалами інформагенцій
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знай наших!

Другокурсниця магістратури Інституту післядипломної освіти Львів-
ської політехніки Галина Янівська посіла перше місце у ІІІ Всеукраїн-

ському відкритому студентському конкурсі проектів, який у межах свят-
кування Міжнародного дня проектного менеджера традиційно відбувся 
на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

31 жовтня, під час фіналу конкурсу, 
автори 15 попередньо відібраних ро-
біт презентували свої проекти перед 
фаховим журі та колегами-конкур-
сантами. Презентація роботи нашої 
студентки, на відміну від інших, — 
щедро ілюстрованих, була чорно-
білою. Дівчина каже, що не уявля-
ла, як презентувати свою роботу, бо 
в конкурсі брала участь уперше. Мак-
симальну увагу вона звернула на ін-
струменти проектного менеджмен-
ту, розрахунки й кінцеві результати, 
що високо оцінило фахове журі.

— Я працюю над проектом ство-
рення коворкінг-центру від осені 
минулого року. Маю 5 наукових 
публікацій на цю тему. Подати ро-
боту на конкурс запропонував мій 
науковий керівник професор Роман 
Фещур. У фіналі після 7-хвилинної 
візуальної презентації та відповідей 
на запитання зали бали фіналістам 
виставляло не тільки журі, до якого 
входили представники вишів, які го-
тують проектних менеджерів. Були 
й оцінки від колег-конкурсантів. 
І якщо фахівці мали певні критерії 
оцінювання, то студенти роздавали 
бали дуже суб’єктивно, керуючись 
тим, чи була презентація цікавою 
на око,— розповідає переможниця.

Галина припускає, що на вибір 
форми подання інформації мо-
гла вплинути її нинішня профе-
сія юриста, в якій успішно працює 
з 2005 року, відколи закінчила За-
хідноукраїнський інститут інфор-
маційних технологій та управління 
(зараз це ІНПП).

Проект нашої студентки має під 
собою реальне підґрунтя. Коворкінг-
центр, який проектує Галина, — це 
заклад під назвою „Павільйон“, який 
наступного року планує відчинити 
свої двері для ІТ-шників за адресою 
вул. У. Самчука, 26. Модель роботи 
в коворкінгу передбачає, що праців-
ники (здебільшого фрілансери) ви-
наймають спільне приміщення, за-
лишаючись незалежними і вільними, 
але забезпечують собі таким чином 
спілкування з колегами, обмін ідея-
ми і навіть деяку допомогу в проек-
тах. Наразі центр перебуває на стадії 
оформлення дозвільної документації 
на перебудову й облаштування примі-
щення. Саме цим і займається як юрист 
ТзОВ „Компанія управління проекта-
ми „Акрополь“ Галина Янівська. Бу-
дучи заангажованою у справу з боку 
однієї професії, вона запропонувала 
свою допомогу і в ролі проектного 
менеджера. Але хоч проект дівчини 

і визнали кращим на конкурсі, він ще 
не затверджений для реального ковор-
кінг-центру, а сама авторка ще наразі 
офіційно не належить до команди „Па-
вільйону“. І все ж Галина сподівається, 
що її робота не пропаде марно.

— Остаточний проект для „Па-
вільйону“, можливо, розроблятиме 
інший менеджер, але на стадії будів-
ництва все оптимально наближено 
до моєї роботи. Звісно, доки реаль-
ний проект буде втілюватися, ринко-
ві ціни на товари і послуги, потрібні 
центру, можуть зрости. Але той ша-
блон, який я створила, підходить для 
змінних даних: формули діятимуть, 
навіть якщо змінити цифри. Хочу по-
дякувати викладачам кафедри техно-
логії управління ІПДО, бо крім теорії, 
вони пропонують нам інструменти, 
які можемо застосовувати практично. 
Часом це допомагає мені і в юридич-
ній практиці. А юриспруденція — 
в проектному менеджменті, бо будь-
який проект має законодавчу основу. 
Я можу сама оцінити, чи потрібні для 
нього ліцензії і яких законодавчих 
норм маємо дотримуватися при реа-
лізації, — каже студентка.

Анна ГЕРИЧ

підсумки конкурсу

За цікаву ідею — в Барселону або Венецію!

„Павільйон“ від Галини Янівської

7 листопада компанія ПАТ „КИЙ АВІА“ і кафедра адміністративного та фінан-
сового менеджменту ІПДО Львівської політехніки підбили підсумки конкур-

су-проекту „Ключ до успіху“, який вони спільно проводили в межах програми 
„Освітньо-бізнесові мости“.

Для участі у конкурсі студентам еко-
номічних спеціальностей різних ви-
шів області запропонували розробити 
власні туристичні авіатури до будь-
якої країни світу. Перше місце й авіа-
квитки на дві особи в Барселону діс-
талися першокурсниці магістратури 
кафедри-партнерки проекту Наталі 
Кавчак, яка презентувала найпрак-
тичніший та найцікавіший, на думку 

журі, європейський тур „Замками Се-
редньовіччя“. Друге місце й автобус-
ну мандрівку до Венеції отримала її 
однокурсниця Богдана Пашко, а третю 
сходинку та квитки від партнера кон-
курсу — клубу активного відпочинку 
„KAVA“ розділили між собою Ярина 
Перетятко (АФМ, ІПДО) та Соломія 
Рибак (ЛНАМ).

А. Г.
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Найкращий автомобільний центр — 
у Львівській політехніці
Рік 1944 знаменний тим, що 

у нашому виші було створено 
низку кафедр, серед яких — ниніш-
ня кафедра експлуатації та ремон-
ту автомобільної техніки ІІМТ.

Кафедра автомобілів, як її тоді назива-
ли, мала завдання готувати інженерів-
конструкторів та експлуатаційників 
для автомобілебудівної промисловос-
ті регіону, зокрема ЛАЗу та „Автона-
вантажувача“. Спочатку кафедра була 
на механічному факультеті, згодом 
„перекочувала“ на механіко-машино-
будівний і готувала фахівців для авто-
мобільного і сільського господарства. 
А що попит на них був великий, то 
студенти здобували освіту на денній, 
заочній та вечірній формах навчання. 
Згодом, внаслідок структурних змін, 
кафедра стала підрозділом факультету 
машинобудування й автомобільного 
транспорту. Тоді ж і почали готувати 
перших бакалаврів із напряму „Інже-
нерна механіка“. З 1996 року кафедра 
носить нинішню назву.

— Післявоєнні роки були доволі 
цікаві для наших науковців, — гово-
рить доцент Степан Нємий. — Перші 
науково-дослідні роботи ми викону-
вали для ЛАЗу та заводу „Автонаван-
тажувач“, а далі почали працювати 
на регіональні промислові комплек-
си. З формуванням транспортного, 
пасажирського і вантажного комп-
лексів проводили науково-дослідні 
роботи для управлінь пасажирського 
і вантажних перевезень. Саме завдяки 
науковому потенціалу кафедри світ 
побачили нові види автобусів, які ви-
пускав ЛАЗ. Особливу увагу ми приді-
ляли підвищенню ефективності галь-
мівних систем, безпеці руху, комфор-
ту тощо. Багато робіт тоді виконали 
для заводу „Автонавантажувач“, зо-
крема розробили малотоннажні авто-
навантажувачі, активно долучилися 
до становлення промисловості міста. 
Пізніше зі своїми доробками вийшли 
за межі України: почали тісно спів-
працювати з Лікінським автобусним 
заводом та багатьма іншими авто-
мобільними підприємствами колиш-
нього Союзу, внесли і там свою лепту 
у підвищення ефективності підвісок 
і гальмівного керування.

— Я закінчував Політехніку 
у 1960 році, — згадує професор Гус-
тав Ґудз. — Тоді практично лабо-
раторій не було. Цю ситуацію вда-
лося переламати доценту Борису 
Генбому, який очолив кафедру. Він 
почав створювати лабораторії, мав 
свою потужну школу з автомобіле-
будування, випустив 10 кандидатів 
наук, двоє з них, зокрема і я, згодом 
захистили докторські дисертації. 
Після його відходу був певний за-
стій, і лише з приходом Богдана 
Кіндрацького ми не лише осна-
стили лабораторії, а й, незважаючи 
на скромні фінансові можливості 
кафедри, почали створювати нові. 
Цей процес оновлення лаборатор-
ної бази кафедри триває і далі.

— За останні чотири роки ми 
й справді істотно оновили свою ла-
бораторну базу (маємо 10 навчаль-
них лабораторій), — долучається до 
розмови завідувач кафедри професор 
Богдан Кіндрацький. — Так, у ла-
бораторії конструкції автомобілів 
є нові зразки сучасних двигунів, ко-
робки перемикання передач, системи 
кермування, нові вузли автомобілів. 
Під нову спеціалізацію магістрів 
створили лабораторію з мехатроні-
ки автомобілів, оновили лабораторії 
електричного й електронного облад-
нання, систем автоматики, технічної 
експлуатації. Важливою подією для 
нас було створення у Політехніці 
нав чально-наукової лабораторії 
фірми „Бош“. Маючи новітнє облад-

нання, готуємо фахівців для сфери 
діагностики й обслуговування сучас-
них автомобілів, які нині дуже наси-
чені електронікою. Активну участь 
в оновленні лабораторної бази ка-
федри бере молодь, зокрема старші 
викладачі Юрій Пороховський, Ва-
силь Бритковський, доценти Роман 
Качмар, Михайло Глобчак і старший 
викладач Олександр Мастикаш.

Для якісної підготовки спеціаліс-
тів і магістрів на кафедрі започат-
кували нові дисципліни, модерні-
зували навчальні плани. Упродовж 
чотирьох останніх років науковці 
кафедри видали дві монографії, ві-
сім навчальних посібників.

— Про те, що готуємо добрих фа-
хівців, свідчить той факт, що наші ви-
пускники обіймали і обіймають високі 
посади у виробничих і транспортних 
структурах, є відомими підприємця-
ми, — каже доцент Михайло Глоб-
чак. — Приємно, що саме вони долу-
чилися до розробок нових трамваїв 
і тролейбусів, які нині тішать око на 
вулицях Львова. Дуже добре, що наре-
шті до VI корпусу „прийшов“ інтернет.

Науково-педагогічний колектив 
спільно зі студентами робить усе для 
того, щоб майбутні покоління змо-
гли й далі розвивати автомобільний 
напрям у західному регіоні, який 
у Львівській політехніці має най-
глибше коріння і є найкращим авто-
мобільним центром.

Катерина ГРЕЧИН
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студентський день

Людина цікава, 
коли чимось захоплена
17 листопада свій день у світі відзначає 150 млн. (понад 2 млн. в Україні) 

тих, хто здобуває вищу освіту. Один із 31 тис. політехніків — Сергій 
Дахній з ІКНІ. Вивчає програмну інженерію і вже тепер, на третьому кур-
сі, думає про роботу. Навчається на державній формі, відмінник, якому, 
однак, не все легко дається і який буває лінивим. Досвідчений гравець 
„Що? Де? Коли?“, який часом помиляється і за це просить вибачення 
у команди. Любить гори, український рок і „потриндіти“, принципово не 
курить і вірить у закон відплати. Не боїться високих планок і успішних 
людей поруч, бо знає: все це врешті — лише на користь.

Один прекрасний день
— В один прекрасний день я ска-
зав, що хочу програмувати. Знав це 
у класі 9–10-му. В Малій академії за 
цим напрямом писав дослідницькі 
роботи. У школі мені ще подоба-
лась географія, з якої я мав успіхи, 
їздив на всеукраїнські олімпіади. 
І хоч географія — це дуже цікаво, 
але, на мою думку, безперспективно 
(все врешті зводиться до вчителю-
вання). Куди затребуванішими є ІТ-
спеціалісти: і роботу легше знайти, 
і більшу цінність свою відчуваєш.

Між прикладною математикою 
у більш класичному, консервативно-
му ЛНУ ім. І. Франка та ІКНІ в більш 
демократичній, гнучкій Політехніці 
вибрав останню — і наразі задово-
лений. Наскільки знаю, порівняно 
з іншими вишами тут лояльніше 
ставляться до відвідування лекцій: 
якщо ти працюєш і при цьому вчас-
но виконуєш усі завдання, не мусиш 
відробляти пропуски. Політехніка 
турбується про зайнятість студен-
тів і після випуску, і під час навчан-
ня. Класно й те, що у мене вже зараз 
нема загальних предметів, мене го-
тують як спеціаліста. Це важливо, бо 
думаю про роботу. З вересня я почав 
навчання в ІТ-академії Ераm за на-
прямом Java. Навчання досить ефек-
тивне: у формі діалогу; обговорення 
за круглим столом концентрує увагу, 
сприяє засвоєнню матеріалу. В кінці 
курсу найкращих студентів візьмуть 
на роботу в компанію Ераm.

Розвиватись  
і не зазнаватись
— В університеті нема нічого, що 
давалось би легко. Крім лекцій, тре-
ба купу всього передивитися, пере-
клацати, переробити — тоді тільки 

починаєш щось розуміти. Я не вва-
жаю себе дуже старанним, лінь при-
таманна мені. Єдине, стараюся вчас-
но здавати лабораторні. Як у всіх 
студентів, перед модулем у мене 
день плавно переходить у вечір, ніч 
і ранок, коли хочеш усе вивчити.

У школі я був одним із перших, 
особливої конкуренції не відчував. 
А тут лише в моїй групі (ПІ-31) купа 
людей, кращих від мене: працьови-
тіші, наполегливіші, розумніші… 
Звичайно, це б’є по самооцінці. Але 
якщо цієї планки нема — то й ти бу-
деш такий собі. Успішність, думаю, 
серйозно залежить від середовища. 
І найефективніший принцип само-
розвитку — намагатись оточити 
себе людьми, які в чомусь кращі, ніж 
ти, знають більше. До них намага-
єшся тягнутись. Це допомагає роз-
виватись і при цьому не зазнаватись.

Часом є люди якісь „аморфні“: 
працює, вчиться, живе для локаль-
них задоволень, але цілей, праг-
нень не має. Такі — нецікаві. Лю-
дина стає цікавою, коли чимось 
захоплена, коли в неї є ціль. Для 
мене важливо, щоб людина чимось 
вирізнялась, уміла щось добре ро-
бити, мала певне коло інтересів. 
Наприклад, мій найкращий друг 
зараз намагається робити свій стар-
тап і класно грає баскетбол. Є тала-
новиті люди зі ЩДК: Юрій Дубен-
ський, Назарій Ковальчук (капітан 
команди Full House)… Моральні 
якості теж, зрозуміло, суттєві для 
мене. А ще я вірю в карму: коли ро-
биш хороші речі, з тобою стається 
те ж, і навпаки. Не раз переконався, 
що це працює. Наприклад, я дуже 
зайнятий, і мене просять про до-
помогу: якщо відмовляю — потім 
усе одно купа проблем, і нічого не 
встигаю; якщо допомагаю — якось 
усе на добре виходить…

Інтелектуальний азарт
— Ще у школі завдяки Богданові 
Лозинському (капітан „Герцогів 
миру“) я долучився до „Що? Де? 
Коли?“: спочатку був глядачем, по-
тім почав грати. Нині з основною 
моєю командою Full House висту-
паємо в ЛОЛІТ, у найвищому ди-
візіоні. А для участі у Чемпіонаті 
Політехніки ще на першому курсі 
спільно з Юрієм Дубенським я зі-
брав свою команду — Red Hot Chilly 
Penguins. Це неординарні, цікаві 
люди. Мені подобається з ними гра-
ти. І подобається, що їм це цікаво. 
Люблю спостерігати, як у людини, 
яка ще вчора бачила гру хіба по 
телеку, з’являється азарт, вогонь 
в очах. Найяскравіший приклад — 
мій одногрупник Остап Герелей: 
його захоплення ЩДК вважаю сво-
єю заслугою.

Ця гра дає багато: нові знання, 
спортивний інтерес, нові знайом-
ства і середовище спілкування. До 
змагань бажано регулярно готува-
тись: читати, обговорювати коман-
дою пакети питань. А грати у ЩДК 
можна навчитись, адже запитання, 
процес їх обробки є типовими. Під 
час самої гри важливо, щоб команда 
„не спала“: кожен мусить говорити, 
озвучувати навіть дурні версії — 
це може наштовхнути інших на 
правильний варіант, пришвидшує 
темп генерування ідей. Капітан 
тим часом мусить чути всіх гравців, 
фіксувати версії, щоб потім вибрати 
правильну. Цього я ніяк не можу на-
вчитися: часом обираю, а часом его-
їстично записую свій варіант, який 
потім виявляється помилковим; тоді 
я довго перепрошую… Але загалом 
це нормальний ігровий процес.

Ірина ШУТКА
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осінь політехніки

Студентський фестиваль —  
всього потрохи
За вікнами листопад, і традиційно у Львівській політехніці студен-

ти збираються на „Осінь Політехніки“. Особливістю цьогорічного 
фестивалю є те, що всі виручені за квитки кошти спрямують на допо-
могу українським військовим, які воюють в АТО. Окремо організато-
ри заходу також облаштували скриньки, куди кожен небайдужий міг 
пожертвувати ту чи іншу суму.

„Осінні“ традиції
Цей конкурс студентської творчості 
за багато десятиліть видозмінювався, 
кожне покоління студентів приносило 
свій стиль, своєрідну моду і навіть тра-
диції. Але! Є дещо незмінне, без чого 
студенти не були б студентами. З року 
в рік молодь ретельно дотримується 
традиції — в жодному разі не розпо-
чати виступи швидше, ніж за годину 
після анонсованого початку. Тобто ті, 
хто з наївністю сподівається, що ось-
ось, ще хвилин п’ять-десять і нарешті 
стартують — нічого подібного, почека-
ти треба годину, бо традиції понад усе!

Та, якщо думаєте, що в цей час ко-
манди відпочивають перед виступом 
після важких кількагодинних репе-
тицій, будьте певні — вони активно 
працюють. Редакційна комісія всти-
гає нарешті переглянути всі виступи, 
дати поради чи навіть „забракувати“ 
окремі номери, а деякі команди ще 
й умудряються сформувати виступ.

Не менш чарівно-вражаючою 
є чи то традиція чи все ж таки обряд 
деяких команд — поєднувати виступ 
із репетицією. Головною прикме-
тою таких виступів є „блискавич-

ний“ початок … через п’ять хвилин 
після оголошення ведучого. У таких 
випадках зазвичай доводиться спо-
стерігати за не цілком (тобто цілком 
не) вдалою імпровізацією.

Ще один цікавий і незмінний ба-
гаторічний ритуал студентських фес-
тивалів — під час виступів крутити 
і трясти мікрофонами, намагатися 
знайти якісь нові чи приховані вми-
качі і врешті … з усієї сили кричати, 
щоб було чутно принаймні журі, або 
передавати чарівний працюючий 
мікрофон із рук у руки чи, ще кра-
ще, періодично забирати мікрофон 
у ведучого. Своїм сумбурним життям 
живе і музичний супровід. Нормою, 
на яку навіть не варто звертати уваги, 
є несвоєчасний початок чи раптовий 
обрив мелодії або ж зовсім не та му-
зика, на яку сподівалися виступаючі.

І на завершення розділу про тради-
ції зауважу ще одну. Доки одні члени 
команди на сцені, інші перед виходом 
ховаються за кулісами. Тож урешті 
глядачі передніх рядів отримують два 
дійства в одному: сам виступ і активна 
підготовка, обговорення, переодяган-
ня, активні вияви емоцій, які відбува-
ються недалечко за шторою.

Вдячні глядачі
Глядачі… Це особлива категорія 
і невід’ємна складова „Осені Полі-
техніки“. Якщо поспостерігати за 
студентами в час, коли вони пряму-
ють на навчання, відпочивають на 
перервах і коли вони приходять на 
виступи своїх колег, то розумієш, 
що це цілком інші люди. Коли зви-
чайні студенти перетворюються на 
глядачів, ще й таких, які гуртуються 
і конкурують, то це, як полюбляє го-
ворити молодь, „жесть“.

Особливо цікаво слухати їхні 
обговорення, перенасичені масни-
ми словами та спостерігати за реак-
ціями на виступи. Значна кількість 
тих, хто сидить у залі, переконана, 
що набагато краще виглядали б на 
сцені і точно змогли б підготувати 
супервиступ, який би „порвав“ усіх. 
Але це, мабуть така людська натура, 
адже те саме з політикою та футбо-
лом, коли кожен, хто не при владі, 
знає, як покерувати країною, а ко-
жен на трибуні чи перед телевізо-
ром — як правильно забивати голи.

Ще однією особливістю глядаць-
кої зали є те, що з першого погляду 
ідентифікуєш, які команди зріліші. 
Зазвичай вони забезпечують себе сво-
єю величезною „фан-підтримкою“, 
яка якнайбурхливіше реагує на кожен 
жарт. І це справді діє, бо й виступати 
легше, і реакція зали активніша, бо 
заразність сміху впливає навіть на 
конкурентних уболівальників.

Та, на жаль, є серед глядачів і ті, 
хто не надто розумно поводиться 
щодо тих, хто на сцені, освистуючи 
чи викрикуючи не цілком толерант-
ні слова у бік тих, чиї жарти не дуже 
сподобалися. Та, до честі організа-
торів, із такими крикунами миттєво 
проводять виховну розмову.

Жартувати  
може (не) кожен
Завжди в людях дивує впевненість, 
що кожен при потребі може напи-
сати музику, поезію чи жарти. Це 
помітно й під час фестивалю. До кін-
ця не впевнена: це в окремих людей 
таке особливе (специфічне) почут-
тя гумору чи все ж таки не всі люди 

ІНЕМ
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здатні жартувати? Але нехай це пи-
тання залишиться риторичним.

Ще одним чинником, який аж 
ніяк не здатен гарантувати чи 
впливати на успішність команди, 
є її склад. Таке враження, що окремі 
конкурсанти були переконані, що 
чим більше людей виведуть на сце-
ну, то буде ліпше. Але насправді те, 
що дві команди — „Свої“ (ІХХТ) та 
„Красота“ (ІГСН) у складі лише по 
троє осіб змагатимуться у фіналі, 
демонструють якраз протилежне — 
головне якість, а не кількість.

Робочі моменти
Загалом цьогоріч „Осінь Політех-
ніки“ була щедра: за два дні у пів-
фіналі виступило аж чотирнадцять 
команд із різних інститутів. Велика 
кількість конкурсантів у фестивалі 
брали участь уперше. І, звичайно, 
це було відчутно. Хоча окремим ко-
мандам вдалося так добре стартува-
ти, що могли позаздрити й „бувалі“.

Звичайно, виступи старших ко-
манд суттєво відрізнялися від по-
чатківців. Передовсім різнилися 
жарти — без надмірного надриву 
і „затертості“, в декого навіть зі своє-
рідним стилем, який був витриманий 
від початку до кінця (такою була ко-
манда „Бетон“ (ІБІД)), дехто „брав“ 
акторською майстерністю („Несучі 
конструкції “ (ІАРХ)).

Змагання відбувалися у чотирьох 
конкурсах: „Візитка“, „Розминка“, 
„Хвилинка-смішинка“ та „СТЕМ“. 
Та, як на мене, саме категорія „Роз-
минка“ цілковито розкривала, „чим 
дихають“ команди. Спонтанні запи-
тання від журі, які потребували не 

лише миттєвих відповідей, 
а й розумного і смішного ви-
кладу, — одне із найскладні-
ших завдань конкурсу.

Загалом цьогорічна 
„Осінь“ була досить різноте-
матична. Окрім традиційних 
жартів на тему голодного сту-
дентського життя, навчання 
і складання іспитів, стосунків 
між хлопцями та дівчатами 
(багато жартів, як не дивно, 
було й на тему одностатевих 
стосунків), свою особливу 
нішу мала тема політики. 
Найпопулярнішим був образ 
депутата Ляшка з вилами та 
тема люстрації.

Два конкурсні дні сту-
дентські виступи оцінювали 
різні склади журі. Більшість 
суддів — КВНники з різ-

них команд із великим досвідом. 
Тож оцінювання було обдумане 
і об’єктивне. Справедливості йому 
додавала система „7я“, коли найбіль-
ша і найменша оцінка відкидається.

Отож, за підсумками першого фести-
вального дня результати такі:
1. „Бетон“ (ІБІД) — 19,0
2. „Свої“ (ІХХТ) — 16,0
3.  „Чотка інтелегенція“ (ІЕПТ) — 

15,4
4–5. „Дорога молодим“ (ІКТА), 

„Зупинка Львівська політехніка“ 
(ІНПП) — по 14,6

6. „Палець Бетховена“ (ІЕСК) — 14,0
7. „ЛС“ (ІМФН) — 11,4

Другий день приніс такі оцінки:
1. „Красота“ (ІГСН) — 18,2
2.  „Не треба соромитись“ (ІНЕМ) — 

17,0
3.  „Несучі конструкції“ (ІАРХ) — 

16,4
4. „Люди Y“ (ІГДГ) — 14,6
5. „Якось так“ (ІТРЕ) — 13,4
6.  „Вар’яти з деканату“ (ІППТ) — 

12,2
7. „Полутехнік“ (ІІМТ) — 12,0

У фіналі змагатимуться коман-
ди: „Бетон“ (ІБІД), „Свої“ (ІХХТ), 
Красота“ (ІГСН), „Не треба соро-
митись“ (ІНЕМ). Також за рішенням 
журі, до фіналу пройшла команда 
„Несучі конструкції“ (ІАРХ). А ре-
дактори фестивалю запропонува-
ли спробувати свої сили ще двом 
командам — „Чотка інтелегенція“ 
(ІЕПТ) та „Люди Y“ (ІГДГ).

Фінальна гра „Осені Політех-
ніки“ відбудеться 17 листопада — 
у День студента.

Наталія ПАВЛИШИН

ІБІД
коротко

Президент України Петро Поро-
шенко затвердив орден Героїв 
Небесної Сотні. Ним відзначати-
муть осіб за громадянську муж-
ність, патріотизм, обстоювання 
конституційних засад демократії, 
прав і свобод людини, активну 
благодійну, гуманістичну, громад-
ську діяльність в Україні, само-
віддане служіння Українському 
народу, виявлені під час Револю-
ції Гідності (листопад 2013 року — 
лютий 2014 року), інших подій, 
пов’язаних із захистом незалеж-
ності, суверенітету і територіаль-
ної цілісності України. Нагоро-
джений орденом Героїв Небесної 
Сотні іменується лицарем ордена 
Героїв Небесної Сотні. Нагоро-
дження може бути посмертним. 
Встановлено і девіз ордена — 
„Свобода та Гідність“.

7 листопада у Львівській міській 
раді відбулася урочиста церемо-
нія нагородження „Праведників 
народів світу“. Таке звання Із-
раїль присуджує на знак глибокої 
вдячності за допомогу, надану 
єврейському народові у роки 
Другої світової війни. Нагороди 
вручав Надзвичайний та Повно-
важний Посол держави Ізраїль 
в Україні Еліав Бєлоцерковські. 
Нагороду отримали три львівські 
родини — Дідухів, Мельничуків та 
Репицьких.

Урочистим покладанням квітів до 
пам’ятника 6 листопада у Льво-
ві відзначили 203 річницю від 
дня народження Маркіяна 
Шашкевича. Урочисті заходи 
відбувалися також у Буському, 
Жовківському, Золочівському та 
Радехівському районах. Серед 
найвагоміших — відкриття фото-
виставки Йосифа Марухняка 
„Срібний камертон Шашкевича“ 
у Музеї мистецтва давньої укра-
їнської книги у Львові.

У Львові на фасаді будинку 
№11 на вулиці Сербській, у якому 
в 1946–1950 роках діяла підпільна 
станиця ОУН-УПА, з’явиться ме-
моріальна таблиця. Встановлення 
приурочене відзначенню 72 річни-
ці ОУН-УПА. Відповідне рішення 
ухвалили 7 листопада на засіданні 
виконкому Львівської міської 
ради. Виготовить та встановить 
таблицю Львівське міське товари-
ство „Тернопільщина“.

За матеріалами інформагенцій



ч. 34 [2874]
13 — 19 листопада 201412 культура

палітра

Графіка львівського Дюрера
До 65-річчя від дня народження 

художника Олександра Аксініна — 
одного з найяскравіших представників 
нонконформістської культури Льво-
ва — у Львівській національній галереї 
мистецтв ім. Б. Возницького відкрито 
виставку його творів. Доповнюють її 
фотографії, а також дві портретні кар-
тини пензля Миколи Шимчука й Воло-
димира Онусайтіса.

Назва цієї виставки, однієї з найбіль-
ших за останні роки — „Метаграфіка. 
Досвід пізнання“. Термін „метаграфі-
ка“, який на пострадянських просторах 
вживали лише у філології, запропону-
вав Ігор Введенський щодо експозиції 
Аксініна, яку 2012 року демонстрували 
у Ґданській галереї Піоновій. Його зна-
чення точно відображає особливості 
творчості митця — філософські роз-
думи, візуально відтворені у графіці.

На виставці представлено 113 робіт, 
що становить третину усієї 
спадщини Олександра Аксі-
ніна. В основному це офор-
ти, зокрема, їх цикли до са-
тирико-фантастичних книг 
Джонатана Свіфта „Мандри 
Гуллівера“ і Льюїса Керрола 
„Аліса в Країні чудес“. У них 
глядача вразить філігран-
ність переплетення ліній, 
надзвичайна увага до дета-
лей, за котрими прихована 

глибина смислів, яку можна відкривати 
тільки поступово. Але навіть і малярські 
роботи (кілька представлено на вистав-
ці), на позір простіші, не позбавлені ме-
тафізично-філософської мови. 

Художник, на думку мистецтво-
знавців, адсорбував у собі духовні 

й естетичні критерії, син-
тезував набутки модерніз-
му й української дійсності, 
але у кожному творі збері-
гав ідентичність. Творив, 
згадують друзі, уночі, що 
дуже виснажувало, однак 
„у спілкуванні залишався 
живою людиною, а не за-
сушеним аскетом“.

Наталя ЯЦЕНКО

музичні тури

Драйв, хітово-знаний і незвичний

Попри смуту на Сході, культу-
рі бути, розвиватись і таки 

доходити до глядача-слухача. 
Тож кінець осені активізував 
творців, зокрема музичних, 
і тому тепер меломани мають 
лише одну проблему — як встиг-
нути потрапити на всі концерти.

Оперними театрами й великими 
концертними залами України ман-
друє осінній тур „Джаз-кабаре Олега 
Скрипки“.  Українські чарівні й легкі 
джазові пісні 30–40-х років мину-
лого століття, автором яких є Бог-
дан Веселовський (композитор жив 
у Львові, але через політичні переслі-

дування емігрував до Канади), відомі 
світові хіти у незвичних обробках та 
хіти Олега Скрипки „Весна“, „Танці“, 
„День народження“ у новому, джазо-
вому звучанні — два відділення про-
грами не дають нудьгувати. Кошти 
від благодійних концертів у Львові, 
Ужгороді та Дніпропетровську, які 
проходять у рамках проекту „Наро-
джені в сорочці“, підуть на потреби 
9-го полку оперативного призначен-
ня Національної гвардії України.

До груп-ювілярів (крім „Бумбоксу“ 
й „Скрябіна“) долучилася цього року 
й „Табула Раса“. Команда, яка вхо-
дить у десятку найкращих рок-команд 
України, відзначає 25-річчя. З цієї на-

годи 22 листопада у Києві вона дасть 
концерт. Своєрідною репетицією 
його стануть виступи у Львові (15 лис-
топада у клубі-ресторані „THE GAS 
STATION“ (вул. Джерельна, 20)) та ін-
ших містах. Справжній же ювілейний 
тур „Табула Раса“ планує провести на-
весні наступного року.

„Брати Гадюкіни“ і O. Torvald теж, 
схоже, збиратимуть повні концертні 
зали — обидві групи організовують 
промо-тури своїх нових альбомів. 
„Гади“ вже 7 листопада представи-
ли львів’янам свій альбом Made in 
Ukraine, а тур O. Torvald на підтрим-
ку „Ти є“ стартує 4 грудня.

Н. Я.

коротко
У Національному музеї Тараса 

Шевченка у Києві відбулося 
вручення Шевченківської 
премії 2014 року. Її отримали 
члени колективу Донецького 
національного академічно-
го театру опери та балету 
ім. А. Солов’яненка за спільний 
українсько-німецький куль-
турний проект — постановку 
опери Ріхарда Вагнера „Летю-
чий голландець“. Письменник 
Мирослав Дочинець отримав 
нагороду за романи „Крини-
чар“ та „Горянин“, а культуро-
лог та філософ Ірина Гаюк — 
за „Ілюстровану енциклопедію 
вірменської культури в Укра-
їні“. Шевченківську премію за 
серію живописних робіт „Ремі-
нісценції“ отримав художник 
Любомир Медвідь, а Людмила 
Монастирська — за вокальні 
партії у виставах київської 
Опери.

У межах святкування Дня 
студента 16 листопада відбу-
деться спеціально розробле-
на весела екскурсія-вистава 
„Місто студентів“. На екс-
курсії можна буде пройтися 
незвичайним засекреченим 
маршрутом у супроводі гіда-
викладача, який ознайомить 
із історією студентства та 
освіти у Львові. Більше інфор-
мації — vk. com/lvivstudents.

За матеріалами інформагенцій

SS Портрет Олександра Аксініна 
роботи М. Шимчука
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прем’єра

12 листопада стартувала всеукраїнська прем’єра історичної драми „Поводир, або Квіти 
мають очі“. Цей фільм Україна висунула на здобуття премії „Оскар-2015“. Напередодні, 

7 листопада, у Львові відбувся допрем’єрний показ стрічки; за участю режисера Олеся Саніна 
і виконавця головної ролі — 11-річного Антона Гріна зі США

На великому екрані — „Поводир“
Це особиста драматична історія ди-
тини на тлі української драми 1930-х 
років. Пітер (Антон Грін) приїхав 
у Радянську Україну, до Харкова, 
з батьком Майклом Шемроком — ін-
женером у галузі машинобудуван-
ня. До чоловіка потрапляють таєм-
ні документи про майбутні репресії 
в УРСР — і його вбивають. Хлопчик, 
побачивши це, тікає, доля зводить 
його зі сліпим кобзарем Іваном Ко-
чергою (Станіслав Боклан). Все його 
багатство — пісня і віра. Попри слі-
поту він дасть раду в будь-якій си-
туації, готовий жертвувати заради 
інших, має незламну волю. Кобзар 
і маленький поводир — тепер уже 
Андрійко — мандрують Україною, 
яку все більше охоплює голод, ко-
лективізація, репресії, зокрема 
і проти кобзарства. Марно намага-
ючись перетворити народних спів-
ців на „соціалістичних кобзарів“, 
влада вирішує просто знищити їх: 
кобзу й бандуру визнано „социально 
чуждыми“, а їх власників звинува-
чено в націоналізмі. За Іваном Ко-
чергою полює НКВДист Володимир 
(Олександр Кобзар): це протисто-
яння має давнє коріння, і воно не на 
життя, а на смерть…

Режисер каже, шукав не про-
сто хороших акторів, а таких, які б 
втілювали певну акторську, навіть 
культурну традицію нашого кіно. 
На екрані глядач також побачить 
Джамалу й Тараса Компаніченка, 
Федора Стригуна і Сергія Жадана. 
Та чи не основним об’єктом уваги — 
і у фільмі, і поза ним — є, звісно, ма-
ленький поводир. Обравши з двох 
тисяч претендентів Антона Гріна 
з Мічигана, режисер тільки згодом 
з’ясує, що хлопчик є правнуком Ми-
хайла Сороки, українського диси-
дента, який понад 30 років провів 
у радянських таборах, і його вірної 
подруги націоналістки Катери-
ни Зарицької. Маленький актор до 
конкурсу і зйомок підійшов серйоз-
но, по-дорослому. І в майбутньому 
хоче зніматися в кіно.

„Поводир“ — це спільний продукт 
низки талановитих людей. Чимало ві-
домих імен. Наприклад, серед сцена-

ристів — Олександр Ірванець та Ірен 
Роздобудько. Один із художників-
постановників — Сергій Якутович. 
Кінопалітра інколи просто заворо-
жує. Відмінною є й робота оператора 
Сергія Михальчука: відзначений (як 
і С. Боклан) на Одеському міжнарод-
ному кінофестивалі.

Прокатне свідоцтво „Поводир“ 
отримав ще у січні 2014-го. Однак 
події в Україні — Революція Гід-
ності, потім війна на сході — дещо 
„відклали“ зустріч із глядачем. Те-
пер свій фільм по-іншому сприй-
мають навіть його творці. Виразної 
конкретики набувають фрази про 
загальнонародний протест, дітей, 
яким судилося померти за свободу… 
Символічно, що показ фільму — про 
те, як не здаватись, — присвятили 
режисерові Олегу Сенцову, який за-
раз перебуває на території РФ і зви-
нувачується в тероризмі.

Фільм О. Саніна представляти-
ме Україну в номінації „Найкра-
щий фільм іноземною мовою“ на 
здобуття „Оскара-2015“. В Україні 
виходить з безпрецедентним про-
катом — одночасно у 130 кінотеа-
трах на 150 копіях. Так, як великі 
американські блокбастери, каже 
О. Санін.

Львів’яни, серед яких на показі 
було багато відомих людей (Андрій 
Садовий, Микола Горинь, Віктор 
Неборак, ін.) зустріли „Поводиря“ 
дуже тепло. Прийшли й незрячі, зо-
крема музиканти, які зіграли роль 
кобзарів: за допомогою спеціальної 

техніки кіно можуть демонструвати 
із тифлокоментарем.

Олесь Санін, режисер:
— Спочатку цей фільм був нашим 

маленьким авторським протестом 
проти того, що, як ми бачили, наша 
країна, культура перетворювалась 
на повне безглуздя. Ми хотіли роз-
казати історію про людей, в яких Гос-
подь чи люди відібрали можливість 
бачити світло, але які не втратили 
це світло в собі, про людей незлам-
ної волі, яких закрили в тюрми, піс-
ні і навіть музичні інструменти яких 
заборонили, але які все одно не від-
мовилися від власних переконань. 
Це була радше романтична історія 
про волю, про кобзарів і те, що мож-
на знищити державу, військо, але 
пісню вбити неможливо: якщо вона 
житиме, хтось колись її почує, пові-
рить в історію про славу і волю, ви-
кує собі меч, збере військо і поверне 
свою державу. Тоді ми навіть уявити 
собі не могли того, що з нами сталося 
взимку і що відбувається тепер.

Антон Святослав Грін, викона-
вець ролі у фільмі „Поводир“:

— Спершу мені було трохи 
страшно: я не знав, як знімають 
фільми. Але через кілька тижнів 
звик. Найважчим моментом під час 
зйомок був холод. В тій сцені, де я хо-
див у снігу, я загубив черевик, не мав 
рукавиць — було дуже холодно. Коли 
знімався, просто робив, що мені ка-
зали. А вже потім, переглянувши 
фільм, побачив, наскільки він гли-
бокий.

Ірина ШУТКА
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Навіть музей повинен іти  
в ногу з часом
Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознав-

ства НАН України (МЕХП) цьогоріч святкує 140-річчя. З цієї 
нагоди про діючу експозицію, сучасних меценатів і плани музейників 
на найближче майбутнє ми спілкувалися з його очільником, членом 
Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) Романом Чмеликом.

— Романе Петровичу, на сайті музею 
зазначено, що до його фонду входить 
близько 100 тисяч пам’яток. Чи ко-
ливається ця цифра і з яких причин?
— Кількість експонатів постійно 
зростає. Передовсім, це надхо-
дження з експедицій, які працівни-
ки музею здійснюють від 60-х років 
і донині. Крім цього, колекціонери 
або художники дарують нам свої 
колекції і твори. В нас відбувається 
близько 30 виставок щороку. Гро-
шей у митців не беремо, але проси-
мо, щоб до фондів музею дарували 
щось із виставленого. Дуже великі 
надходження були з приватних збі-
рок кількох колекціонерів. Напри-
клад, Петро Лінинський свого часу 
передав нам більше тисячі пам’яток 
кераміки, з умовою, що частина 
з них увійде до постійної експози-
ції. Це галицькі кахлі (XIV–XVI ст.) 
й ужиткова кераміка (2 пол. ХІХ — 
поч. ХХ ст.). Свою творчу спадщину 
(малярство на склі, кераміка) зали-
шив музею Іван Сколоздра. Багато 
робіт у стилі сучасного малярства 
ми отримали від Емми Андієвської, 
а пані Віра Вовк із Бразилії надіслала 
свої писанки.

— Як змінилася загальна концепція 
музею від радянських часів до сьогодні?
— За останні 7 років ми абсолютно 
перебудували постійну експозицію. 
У приміщенні на проспекті Свободи, 
15 раніше експонували етнографію 
і народне мистецтво, тобто тради-
ційну побутову культуру україн-
ського села 2 пол. ХІХ — поч. ХХ ст. 
У меншому приміщенні, за адресою 
пл. Ринок, 10 були відкриті фонди 
Музею меблів і порцеляни. Я запро-
понував нову концепцію: в будинку 
палацового типу, запроектованому 
як Галицька ощадна каса, показувати 
не вила, плуги і рала, а міську укра-
їнську культуру. Це був більшовиць-
кий принцип: палаци повинні нале-
жати селянам. До цих інтер’єрів, де 
є мармурові колони й пишне оздо-
блення, абсолютно не пасує човен із 
Полісся, він має бути у відповідному 
середовищі. Тому ми демонтували 
колишню експозицію і збудували 
нову: показуємо декоративно-ужит-
кове мистецтво Європи, зокрема 
й України, від Готики (ХІІІ ст.), Ре-
несансу (XVI ст.) до 40-х років ХХ 
віку. Акцентуємо на тому, що Укра-
їна — інтегральна частина Європи. 

Наша культура — не тільки народна. 
В нас були виробники меблів, годин-
ників, скла… У Баранівці й Корці 
працювали фабрики порцеляни на 
взірець паризьких або віденських. 
Наша елітарна культура повністю 
вписується у загальноєвропейський 
контекст. Розробляючи нову екс-
позицію, ми взорувалися на Му-
зей прикладного мистецтва у Відні 
(лише на 10 років старший від на-
шого) та Музей декоративного мис-
тецтва у Луврі (Париж). Де-факто, 
львівську експозицію побудовано на 
тому самому рівні, що й віденську та 
паризьку. Таким чином даємо мож-
ливість українцям, які не мають змо-
ги поїхати за кордон або не ходять 
там по музеях, подивитися на роз-
виток європейської культури крізь 
призму декоративно-ужиткового 
мистецтва. Подібних експозицій 
нема ні в Києві, ні в Одесі, ні в Дні-
пропетровську.

— Що ж буде в колишньому Музеї ме-
блів і порцеляни?
— Там якраз будуємо нову експози-
цію „Традиційно-побутова культура 
українського села 2 пол. ХІХ — поч. 
ХХ ст“. Колишній палац Любомир-
ських — це рококова анфілада неве-
личких кімнат, у яких зручно відтво-
рити, скажімо, майстерні гончара, 
ткача тощо. За старою концепцією 
в етнографічній експозиції акцен-
тували увагу на матеріальній куль-
турі (господарські знаряддя праці, 
одяг, кераміка, писанки), а духовну 
практично не показували. Все вигля-
дало до певної міри статично, акаде-
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мічно. Тепер буде інакше: 
в перших трьох залах по-
кажемо календарну обря-
довість українців (цикл 
зимових свят у Карпатах, 
на Бойківщині, Лемківщи-
ні, Гуцульщині; літню об-
рядовість на Поліссі й Во-
лині; обжинкові й осінні 
традиції в центральній та 
східній Україні, яка біль-
ше пов’язана з хлібороб-
ством). Кераміку й одяг 
експонуватимемо в кон-
тексті обрядовості. Та-
кож там будуть майстерні 
й родинна обрядовість, 
якої не подає жоден му-
зей України. Тобто звичаї, 
пов’язані з народженням 
дитини, весільні та похо-
ронні обряди. Завершить 
експозицію сучасне на-
родне мистецтво.

— Наскільки музей обладнаний сучас-
ними технологіями?
— Якщо відверто, то музей узагалі 
не оснащений технікою, нам бракує 
коштів належно комп’ютеризувати 
експозицію. Демонтуючи стару екс-
позицію та встановлюючи нову, за 
7 останніх років ми 
здійснили капіталь-
ний ремонт примі-
щення, бо стіна му-
зею тріснула і була 
під загрозою руйну-
вання. Ми укріпили 
фундаменти, помі-
няли перекриття, 
швелерами стягнули 
стіни. Тобто все те, 
що робив Природ-
ничий музей, зачи-
нившись на багато 
років на ремонт, 
ми зробили за 7 ро-
ків, не відмовляючи 
відвідувачам. Встановлюючи нову 
експозицію в приміщенні на пл. Ри-
нок, 10, наперед передбачаємо вико-
ристання сучасних аудіовізуальних 
засобів і стараємося знайти спонсо-
рів. За кошти бюджету зробити це 
нереально.

— У палаці Любомирських музею не 
заважатиме „Копальня кави“?
— На пл. Ринок, 10 музею нале-
жать 2, 3 поверхи і частина першого. 
Ті приміщення, де колись була „Тех-
нічна книга“, не наші. Тож нас ніх-
то не питав, що там має бути. Але, 

сподіваюся, будемо співпрацювати 
з власниками кав’ярні. Вже маємо 
певні домовленості про те, що як 
тільки відкриємо нашу етнографіч-
ну експозицію, вони адаптують своє 
фойє ближче до народного стилю.

— Квиток до віденського Музею при-
кладного мистецтва сьогодні кош тує 

7,9 євро. Чому в Укра-
їні музейні квитки 
такі дешеві?
— Я можу Вам по-
казати, скільки маю 
прохань від шкіл 
і різних громад-
ських організацій, 
які просять дозво-
лити їм відвідати 
музей безкоштовно. 
У нас дитячий кви-
ток коштує 5 грн., 
а для дорослих — 
10. Приходять пен-
сіонери і просять 
дати їм можливість 

оглянути музей безкоштовно. Ми 
зацікавлені в тому, щоб ціна квит-
ків була вища, але люди не готові 
платити більше. Більшість школя-
рів узагалі не відчувають потреби 
йти до музею. Їх приводять учителі, 
бо треба кудись іти під час канікул. 
Львів — туристичне місто, іноземці 
готові платити більше, але ми не хо-
чемо ділити людей на своїх і чужих. 
Орієнтуємося на українців, тому 
квитки коштують так невиправда-
но мало.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

наш календар

16 листопада — День працівників ра-
діо, телебачення і зв’язку.
16 листопада — День працівників 
сільського господарства.
17 листопада — Міжнародний день 
студентів.
19 листопада — День працівників гід-
рометеорологічної служби.

Пам’ятні дати
13.11.1793 — помер український пись-
менник, освітній i  церковний дiяч, 
професор Києво-Могилянської ака-
демії Iгнатiй Максимович.
13.11.1803 — у підземній в’язниці на Со-
ловках помер останній кошовий За-
порізької Січі Петро Калнишевський.
13.11.1889 — народився Остап Вишня, 
талановитий український сатирик 
і гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, україн-
ський письменник i громадський дiяч.
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм 
Лейбніц, німецький учений, матема-
тик і філософ
15.11.1630 — помер Йоганнес Кеплер, 
німецький астроном, який відкрив 
три закони руху планет.
15.11.1912 — народився Андрій Малиш-
ко, український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричев-
ський, знаний український маляр, 
архітектор, графік.
16.11.1878 — народився Михайло Пара-
щук, український скульптор, один з ав-
торів пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
16.11.1924 — відбулася перша в Україні 
радіопередача з Харкова.
16.11.1952 — померла Соломiя Кру-
шельницька, всесвітньовідома укра-
їнська оперна спiвачка.
17.11.1784 — засновано Львiвський 
унiверситет.
17.11.1899 — народився Григорiй Ко-
синка, український письменник.
18.11.1786 — народився Карл Марія Ве-
бер, німецький композитор, дириґент.
18.11.1874 — помер український пись-
менник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, датський 
фізик, лауреат Нобелівської премії.
19.11.1875 — народилася Катря Грине-
вичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка, укра-
їнський фольклорист і музико знавець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання 
у Києві Василя Стуса, українського по-
ета, правозахисника, замордованого 
в пермській в’язниці.
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сезонні недуги

Щоб запобігти застудам, промиваймо ніс
Хоча надворі ще сухо і відносно 

тепло, як на середину листо-
пада, однак багато людей хворіє. 
Насамперед виникають недуги 
лор-органів. Про них розповідає 
лікар-оториноларинголог, фоні-
атр Христина Івасівка.

— Серед усіх недуг, які найбільше 
загострюються восени, на першо-
му місці — тонзиліт, — розпочинає 
пані Христина. — Це запалення 
піднебінних мигдаликів. Загалом 
мигдалики є природним бар’єром на 
шляху інфекції, але при ослабленні 
захисних властивостей організму 
вони самі можуть слугувати її дже-
релом. Його найчастіші прояви — 
біль у горлі, утруднення при ковтан-
ні, відчуття стороннього тіла, сухий 
подразнюючий кашель, неприємний 
запах із рота.

— Хто переважно хворіє тонзилітом?
— Ті, що перенесли гостру ан-

гіну, часто якщо її не долікували. 
Коли тонзиліт турбує людину раз 
на рік, то він має гострий перебіг, 
якщо ж двічі і більше, тоді ставимо 
діагноз „хронічний“.

— І це вже вирок, так би мовити, на 
все життя?
— Ні. Бо якщо не виникає усклад-
нень, якщо пацієнт дотримується 
всіх приписів лікаря і систематично 
лікується, то навіть за два роки ціл-
ком реально позбутися недуги.

— Які ще характерні ознаки тонзи-
літу з-поміж інших лор-захворювань?
— Це гнійні корки, які ми виявляємо 
під час ротації піднебінневих мигда-
ликів. Ці корки дуже небезпечні, по-
заяк інтоксикують інші органи — су-
глоби, нирки, серце. Тому коли лікар 
виявляє тонзиліт, то скеровує хворо-
го на загальний аналіз крові, ревма-
проби, посів із ротової порожнини, 
УЗД нирок, ехокардіографію серця. 
Якщо виявляємо зміни, то лікування 
призначаємо разом із ревматологом 
чи нефрологом. Якщо ж ні, то зазви-
чай пацієнт повинен пройти курс 
промивань мигдалин, які проводить 
лікар спеціальними антисептиками. 
Також призначаємо фізпроцедури та 
медикаменти. Таке лікування треба 
проходити двічі на рік — восени і на-

весні — або при погіршенні загально-
го стану.

— Зазвичай лікарі радять не видаля-
ти мигдалини, а лікувати.
— Здебільшого так, адже в організмі 
немає нічого зайвого, і мигдалики 
виконують свої важливі функції — 
імунну, кровотворну, рецепторну. 
Однак коли є серйозні порушення 
серцево-судинної системи чи ни-
рок, то мигдалики вже не виконують 
своєї функції, а лише є джерелом 
інфекції; тоді їх доводиться вида-
ляти. Тобто оперативне втручання 
потрібне тоді, коли вже безвихідь, 
бо в таких випадках лікування дає 
лише тимчасовий результат, а вплив 
на уражені органи посилюється.

— Часто з настанням осені загострю-
ються проблеми з носом. Чи завжди 
звичайний нежить може минути, 
так би мовити, на ходу?
— Не завжди. Насамперед раджу на 
початку недуги і навіть задля профі-
лактики промивати ніс солевим роз-
чином. Його можна купити в аптеці, 
а можна приготувати самому — на 
400 мл перевареної води кімнатної 
температури беремо чайну ложку не-
фарбованої морської солі і глибоко 
втягуємо розчин почергово кожною 
ніздрею і видуваємо його з відкритим 
ротом. І перед виходом з дому не за-
будьте змастити ніздрі оксоліновою 
маззю! Це вже 50 � і більше гарантії, 
що застуди уникнемо.

Якщо вчасно не почати ліку-
вати, то до нежитю долучається 
утруднення носового дихання, по-
стійна закладеність носа, слизові, 

слизо-гнійні виділення, головний 
біль, відчуття розпирання верхньо-
щелепних або лобних пазух, підви-
щення температури тіла, сухий по-
дразнюючий кашель.

Нежить може бути ознакою алер-
гії, яку виявляємо навіть за звичай-
ним розгорненим аналізом крові. 
Якщо він не алергічний, то за станом 
слизової визначаємо, чи є потреба 
робити рентген приносових пазух 
або брати пункцію верхньощелепової 
пазухи. Коли виявляємо порушення 
анатомічної будови носа, а в пацієнта 
загострюється синусит, то пропону-
ємо йому оперативне втручання — 
інакше нічим зарадити не можемо, 
бо яким би не було лікування, воно 
зніматиме лише симптоми, а реце-
диви проявлятимуться надалі.

Якщо ж ускладнень не виявля-
ємо, то призначаємо традиційне 
лікування — промивання, антибі-
отики, протизапальне, гіпосенси-
білізуючі засоби (тобто препарати 
кальцію, аскорбінову кислоту, ан-
тигістамінні) тощо.

— А на фарингіти і ларингіти хворі-
ємо не так часто?
— Більш поширені фарингіти — за-
палення слизової оболонки задньої 
стінки глотки. Проявляється хво-
роба першінням, відчуттям комка, 
болем у горлі, що підсилюється при 
ковтанні, сухим кашлем, підвищен-
ням температури. Ризик підхопити 
фарингіт зростає і при переохоло-
дженні, порушенні імунітету, важ-
ких хронічних захворюваннях, ку-
рінні, зловживанні алкоголем.

А ларингіт, тобто захворювання 
гортані, найчастіше спостерігається 
змінами на голосових складках. При 
ларингіті виникає осиплість голосу 
або він може взагалі зникнути, лю-
дині важко довго говорити, вона від-
чуває сухість у горлі.

— Як запобігти захворюванням або 
їхнім ускладненням?
— Доліковувати всі недуги, стежити 
за способом життя, режимом хар-
чування і відпочинку. А за перших 
симптомів нездужання треба звер-
татися до лікаря, щоб у майбутньому 
уникнути різних ускладнень.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Пінг-понг, футбол та інші приємності
Настільний теніс у жовтні-листо-
паді — це багато різних змагань, 
у яких політехніки активно беруть 
участь і, звісно, перемагають.

Наприкінці жовтня у Технічно-
му коледжі Львівської політехніки 
відбувся фінал обласних змагань із 
настільного тенісу серед студентів 
вищих навчальних закладів Львів-
щини І — ІІ рівнів акредитації. Ко-
манда студенток коледжу, у складі 
якої Наталія Данильчук (ПММ-22), 
Соломія Бандура (ПММ-31), Іри-
на Кобзяк (ПРМ-21), Марта Чепіль 
(ПРМ-12), завоювала перше місце. 
Здобути перемогу допомогла дівча-
там добра підготовка, за яку вони 
вдячні викладачу Тарасові Трухану.

Перший тур клубного чемпіо-
нату України сезону 2014–2015 рр. 
з настільного тенісу, в якому взяло 
участь 10 клубів України, завершився 
для львів’ян вдало — команда Львів-
ської політехніки (тренер — стар-
ший викладач, майстер спорту Ігор 
Тихий) впевнено перемогла своїх 
суперників і стала лідером серед клу-
бів. Склад команди — майстер спор-
ту міжнародного класу Ірина Моцик 
(ІНЕМ, МЕ-16), майстер спорту Рок-
солана Курдова (ІГСН, МВ-42), кан-
дидат у майстри спорту Ірина Під-
липна (ІГСН, СО-12) та Ольга Устай 
(ІНЕМ, ОА-11).

Профбюро студентів 
ІКНІ готувалося до прове-
дення Відкритого турніру 
Львівської політехніки з на-
стільного тенісу, але в остан-
ню мить студенти, які заяв-
ляли про своє бажання взяти 
в ньому участь, відмовилися 
прийти на кафедру фізично-
го виховання університету, 
де й мали проходити змаган-
ня. Перешкодою став брак 
часу для спорту — модуль-

ний тиждень. Однак організатори не 
втрачають надії, що після зрізів знань 
(а це, ймовірно, не раніше, ніж через 
тиждень-два) турнір таки відбудеться.

Львівський автомобільно-дорож-
ній коледж Львівської політехніки 
по-спортивному відсвяткував на 
навчальному полігоні День авто-
мобіліста й автодорожника.

Студенти коледжу разом із ви-
кладачами грали у футбол, перетягу-
вали линву, змагались у піднятті гир, 
стрільбі, їзді на велосипедах, монтажі 
та демонтажі коліс. Особливо цікави-
ми стали показові змагання з фігур-
ного водіння автомобілів і перегони 
картингістів. Загальну зацікавленість 
у присутніх викликав автомобіль БАГ-
ГІ. Його власноруч сконструював сту-
дент четвертого курсу Віталій Муха. 
Завершилося свято нагородженням пе-
реможців змагань у всіх номінаціях — 
їм вручили почесні грамоти й медалі.

Календар змагань Універсіади 
Львів щи ни наближається цьогоріч 
до фінішу — стежимо за найсильні-
ши ми у шахах, пауерліфтингу, 
а згодом — в армреслінгу й стрільбі 
з лука в приміщенні.

Для політехніків надзвичай-
но успішними виявились змагання 
з футболу. Починаючи з 29 вересня, 
на стадіонах вишів відбувалися мат-
чі — за коловою системою визначали 
переможця. Їх завершення несподі-
ване — перше місце серед ВНЗ здо-
була команда Львівської політехніки, 
випередивши сильні команди ЛНАУ 
(друге місце) і ЛДУФК (третє місце).

У змаганнях із шахів, які відбува-
лись у Львівському шаховому клубі 
і в спорткомплексі Політехніки, взя-
ло участь 11 команд. Їх поділили на 

дві підгрупи. Рівень підготовки ша-
хістів був різний: вісім кандидатів 
у майстри спорту і одна студентка — 
майстер FIDE. За підсумком змагань 
у швидких шахах команді ЛДУФК 
вдалося перейти у першу, сильнішу 
групу, а команда НЛТУ України по-
вернулася в групу другу, в якій вона 
була торік. У бліці своя „рокіровка“ — 
з першої групи вилетіла команда 
Львівського інституту банківської 
справи, а потрапила туди натомість 
команда Української академії друкар-
ства. За сумою очок двох видів зма-
гань розподіл місць такий: на першо-
му місці — команда ЛНУ ім. І. Франка 
(558), друге місце — Львівська полі-
техніка (546), третє — Львівська дер-
жавна фінансова академія (480).

Минулого тижня завершилися 
змагання і з пауерліфтингу. Полі-
техніка здобула першість у змаган-
нях як серед жінок, так і серед чоло-
віків (випередила команди ЛДУФК 
і УАД). Оцінювання результатів се-
ред чоловіків відбувалося спочатку 
в кожній з восьми вагових категорій, 
а потім підбивались командні під-
сумки. Переможці-політехніки — 
студент ІХХТ Роман Щабель (вагова 
категорія — до 66 кг), студент ІІМТ 
Іван Король (до 83 кг), студент ІКНІ 

Ігор Жук (120+ кг).
Теніс, самбо, карате 

(чол.), гирьовий спорт — 
у всіх цих видах спорту 
Львівська політехніка здо-
була другі місця.

12–13 листопада прохо-
дять змагання з армреслінгу, 
а 26–30-го — заплановано 
проведення стрільби з лука 
(чоловіки й жінки) в примі-
щенні ЛНМУ.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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РЕклаМа В „аУДитОРІї“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного  
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і 
розміру:
• реалізація ідеї замовника з 
викорис тан ням матеріалів замовни-
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

інженерні змагання
Випробування для кмітливих і розумних

Міжнародна студентська органі-
зація BEST за сприяння Колегії 
та профкому студентів і аспіран-
тів організовує VII Європейські 
інженерні змагання EBEC Lviv 
2015. Вони триватимуть 24–
28 листопада.

Змагання EBEC традиційно від-
будуться у двох категоріях: Case 
Study (ситуаційна задача) та Team 
Design (командне моделювання). 
Отож, обирайте категорію та ре-
єструйтесь на сайті: http://ebec.org.
ua/lviv до 18 листопада.

фотовиставка
Долучіться до вшанування  

жертв Голодомору

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Коня Володимира Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гирович Христини Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бадрана Андрія Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лукачука Василя Васильовича;
диплом ВК № 38445527, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мерцало Марти Тадеушівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Крісарчука Юрія Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Тутко Юлії Віталіївни;
студентський квиток № 09393360, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Чистого Владислава Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Огірко Наталії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кузьміна Дмитра Юрійовича;
студентський квиток №  08927224, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Леськів Ольги Юріївни;
студентський квиток ВК № 09204641, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кангомбе Кімпімбізе Анді;
студентський квиток № 08968988, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Дороша Артемія Миколайовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Латик Тетяни Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Іващенко Катерини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Брунарської Іванни Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Рибицької Софії-Ганни Орестівни;
диплом ВК № 43673360, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Калити Оксани Володимирівни;
студентський квиток №  09900354, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гущак Мар’яни Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Білокопитої Аліни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дроцик Оксани Василівни.

Колектив кафедри фізики Інституту ма-
тематики та фундаментальних наук На-
ціонального університету „Львівська 
полі техніка“ глибоко сумує з приводу 
передчасної смерті доцента кафедри

Богдана Сильвестровича Василини.

Висловлюємо щире співчуття рідним 
та близьким.

Фотоклуб запрошує
Студентський клуб Львівської політехніки оголошує набір у Фотоклуб. Фотогра-
фи, студенти-ентузіасти, любителі фотографії, запрошуємо вас приєднатися до 
клубу фотографів! Участь безкоштовна.

За докладнішою інформацією звертатися за телефоном: (063) 700-79-39, 
vk.com/nulp__foto__klub

http://ebec.org.ua/lviv
http://ebec.org.ua/lviv
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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 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140923.

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 Ірини ШУТКи.
На останній сторінці світлини Наталії ПАВЛиШиН.

реклама та ОгОлОшеннЯ

Національний університет  
„львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення  
посад завідувачів кафедр:

∙ вищої математики;
∙  електронних засобів інформаційно-комп’ютерних 

технологій;
∙ інформаційних систем та мереж;
∙ конституційного та міжнародного права;
∙  політології та міжнародних відносин;
∙ приладів точної механіки;
∙ радіоелектронних пристроїв та систем;
∙ теоретичної радіотехніки та радіовимірювань;
∙ теоретичної та практичної психології;
∙ хімічної технології переробки пластмас.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий листок обліку кадрів з фото-
графією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць 
і винаходів, завірених за встановленим порядком, згоду 
на збір та обробку персональних даних, копії паспорта та 
трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад за-
відувачів кафедр допускаються особи, які мають науковий 
ступінь доктора наук і вчене звання професора або доцента 
відповідно до профілю кафедри, а також стаж педагогічної 
роботи не менше 8 років.

термін подання документів на конкурс — місяць 
з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на 
ім’я ректора Національного університету „Львівська полі-
техніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.

Житлом університет не забезпечує.

Ректорат

Національний університет  
„львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення 
посад директорів  

навчально-наукових інститутів:

∙ архітектури;
∙  будівництва та інженерії довкілля;
∙ геодезії;
∙  гуманітарних та соціальних наук;
∙  екології, природоохоронної діяльності та туризму 

ім. В. Чорновола;
∙  енергетики та систем керування;
∙  інженерної механіки та транспорту;
∙  комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
∙  комп’ютерних технологій, автоматики  

та метрології;
∙  прикладної математики та фундаментальних наук;
∙  економіки і менеджменту;
∙ права та психології;
∙  телекомунікацій, радіоелектроніки  

та електронної техніки;
∙ хімії та хімічних технологій.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву, особовий листок обліку кад-
рів з фотографією, автобіографію, копії докумен-
тів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, 
список друкованих праць і винаходів, завірених за 
встановленим порядком, згоду на збір та обробку 
персональних даних, копії паспорта та трудової 
книжки і програму розвитку навчально-наукового 
інституту.

До участі у конкурсі на заміщення посад дирек-
торів навчально-наукових інститутів допускаються 
особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (по-
чесне) звання відповідно до профілю навчально-на-
укового інституту, а також стаж педагогічної роботи 
не менше 8 років.

термін подання документів на конкурс — мі-
сяць з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання над-
силати на ім’я ректора Національного університету 
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.

Житлом університет не забезпечує.

Ректорат

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній студентський тижневик 
„Аудиторія“ на 2015 рік через відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс 35004.
Вартість передплати:

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.



Боротьба за місця  
у фіналі „Осені Політехніки“    ››   с. 10


