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Як мало би місто розвиватись інтелектуально?
У Стратегічній програмі роз-

витку Львова зазначено, що 
основ ну цінність міста станов-
лять людський та інтелекту-
альний капітал. Щоб інтелек-
туальний капітал зростав, 
вважають автори програми, 
увагу слід зосередити на 
освіті: прагнути збільшення 
рейтингу із ЗНО і кількості 
студентів. Однак виникає 
запитання, наскільки такі 
збільшення будуть сприяти 
зростанню інтелектуального 
капіталу, адже навіть психоло-
ги сперечаються, чи інтелек-
туальний розвиток — це сума 
знань і умінь, чи — здатність 
ці знання засвоювати і засто-
совувати, особливо у нестан-
дартних ситуаціях. Скажімо, 
стратегія розвитку Кракова 
зосереджена на розвитку 
інфраструктурних зв’язків між 
наукою та бізнесом, створенні 
сприятливих умов для науко-
во-дослідних інститутів…

Окрім Львова, на статус інтелек-
туального центру України пре-
тендують і такі міста, як Київ 
і Харків. Зокрема, у Харкові 
діє проект „Харків — інтелек-
туальне місто“. Однією з його 
складових є проведення впро-
довж року в школах й інших 
вишах Дня логічних ігор — 
місцеві клуби вчитимуть учнів 
грати у шашки, го і… „рускіє 
шахмати“. Чому саме росій-
ські шахи, пояснити важко, 
можливо, тому, що вони дещо 
складніші й динамічніші, ніж 
традиційні індійські.

І, хоч Львів може гордитись 
інтелектуальним теперіш-
нім (переможець цьогоріч-
ного „айтішного Оскару“, 
тобто конкурсу Ukrainian IT 
Awards — з Львівської полі-
техніки, чемпіонкою світу 
з шахів є львів’янка, у нас ба-
гато вступників), інтелекту-
альне майбутнє міста визна-
чають діти. Якщо буде більше 
шкіл, де „шліфують кругляки, 
а гублять алмази“ (Роберт Ін-
герсолл), і таких, що „готують 
нас до життя, якого не існує“ 
(Альберт Камю), то про вибух 
творчості й інтелекту дове-
деться хіба мріяти.

Продовження теми на с.23

Богдан Ничкало, студент першого курсу Інституту комп’ю
терних наук та інформаційних технологій Львівської 
політехніки:

„Дати молоді можливість проявляти себе“
Інтелектуальний рівень міста визначає якість викладан-
ня в навчальних закладах. Якщо взяти до уваги хоча б той 
факт, що цьогоріч Політехніка посіла в Україні друге місце 
за кількістю поданих заяв вступників, то Львів можна вважа-

ти містом інтелектуальним. Високоінтелектуальні люди хочуть змінювати 
себе і світ, низькоінтелектуальні — ні, бо їм і так добре. Влада має дати біль-
ше шансів молоді проявляти себе і розвивати те, що є сучасним і близьким 
їй, а не те, до чого звикло старше покоління. Можна, наприклад, відкрити 
репетиційні бази для рок-музикантів, танцюристів, організовувати вечори 
письменників, про яких ніхто не знає.

Іван Штонь, студент третього курсу філософсько
богословського факультету Українського католицького 
університету:

„Створювати платформи для молодих 
спеціалістів“
Треба проводити більше наукових зустрічей, на яких би сту-
денти могли черпати мудрість від тих людей, які її вже здобу-
ли. З досвіду знаю, що це є добрим стимулом для покращення 
результату власної праці. Важлива ще й самоосвіта. Влада мала би сприяти 
цьому — створювати платформи для молодих спеціалістів, які могли би реалі-
зовувати себе в Україні, а не лише за кордоном. Львів завжди був на перетині 
культур — і ми можемо вчитись розмаїтості. Якби в нас ще були створенні 
умови для наукової діяльності, ми були б в інтелектуальному плані у світі 
попереду.

Міркувала та опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Ірина Тимовчак, аспірант Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Основне — розвивати освіту“
Основне — це розвиток освіти. Оскільки у нас відбувається 
багато виставок, конференцій, різних зустрічей, то Львів 
можна вважати інтелектуальним містом. Розвивається Львів 
і завдяки міжнаціональним і міжнародним зв’язкам. Молодь 
тепер сидить у соцмережах і, коли пропонуєш піти в театр, 

йде неохоче. Але знання комп’ютера — це ще не показник інтелектуальності, 
людина має бути розвинута всебічно.

Софія Щирба, студентка шостого курсу Львівського 
національного медичного університету ім. Д. Галицького:

„Збільшувати кількість культурних 
заходів“
Передовсім, вважаю, потрібно збільшувати кількість куль-
турних заходів, зокрема, літературних вечорів. Крім цього, 
треба підтримувати студентську діяльність — організовува-
ти якісь гуртки на базах університетів. Варто й викладачам 
працювати з молоддю, хоч і роль батьків важлива. А, взагалі, про те, чи панує 
інтелектуальний дух у місті, можна судити по розмовах його мешканців — 
про що вони говорять і як.
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NOTA BENE!

з головної зали

Політехніка готова 
до викликів часу
На Вченій раді Політехніки 27 жовтня розглядали питання стану і пер-

спектив розвитку ІБІД, підготовки фахівців на бакалаврському та 
магістерському рівнях вищої освіти відповідно до нового Переліку галу-
зей знань і спеціальностей 2015 року та ходу реалізації Програми розвит-
ку університету до 2020 року у сфері науково-інноваційної діяльності.

Нагороди — найкращим
Батальйон „Воля“ Збройних сил 
України нагородив грамотою тру-
довий колектив університету, про-
фесорський та викладацький склад, 
технічний персонал, Товариство 
„Просвіта“, профспілковий комітет, 
молодь та студентство університе-
ту „за вагомий внесок у підвищення 
боєздатності другої мотопіхотної 
роти, щедрість, щирість, жертов-
ність, патріотизм, за солідарність із 
Збройними силами України“ і з „наго-
ди Дня захисника України“. Грамоту 
ректор Юрій Бобало вручив голові 
університетської „Просвіти“ про-
фесору Христині Бурштинській, яка 

відзначила, що це заслуга всіх, хто 
долучився до цієї доброї справи, і за-
кликала присутніх підтримати „іні-
ціативу дальшого збору коштів“, які 
підуть на придбання 60 спальників 
для воїнів другої мотопіхотної роти.

Ректор вручив Почесні грамоти 
Науково-технічної спілки енергетиків 
та електротехніків України „за вагомий 
науковий, громадський, інженерний 
і творчий внесок у розвиток енерге-
тики України“ та з нагоди її 155-річ-
чя професору кафедри електричних 
систем та мереж Анатолію Журахів-
ському, доценту тієї ж кафедри Ігорю 
Сабадашу та завідувачу кафедри тепло-
техніки, теплових і атомних електро-
станцій професору Йосипу Мисаку.

У Києві 20–22 жовтня проходив 
VII Міжнародний форум „Іннова-
тика в сучасній освіті“, в якому наш 
університет узяв активну участь і от-
римав відзнаку у номінації „Елек-
тронний освітній ресурс“ за розроб-
ку „Дистанційні технології навчан-
ня та електронні засоби викладання 
дисциплін у Львівській політехніці“, 
диплом за активне впровадження 
інноваційних технологій у процес 
навчання та виховання, диплом ла-
уреата конкурсу I ступеня в номі-
нації „Розробка та впровадження 

Закінчення на 8 с. m

круглий стіл

Діти потребують кваліфікованої допомоги
Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діаспо-
рою Львівської політехніки про-
вів круглий стіл на тему: „Психое-
моційний стан українських дітей 
у сучасних кризових умовах“. 
Модератор — науковий співро-
бітник МІОК, кандидат економіч-
них наук Оксана П’ятковська.

Учасників круглого столу привітали 
проректор Роман Корж, народний 
депутат України Оксана Юринець, 
в. о. директора департаменту з пи-
тань культури, національностей та 
релігій ЛОДА Христина Береговська, 
начальник служби у справах дітей 
ЛОДА Володимир Лис, представник 
громадської організації „Maidan 
Norway“ в Україні Андерс Глитти.

Презентуючи результати кіль-
кісно-якісного контент-аналізу 
робіт, що були подані до участі 
у конкурсі „Життя — Тобі…“, Окса-
на П’ятковська відзначила, що, зав-
дяки дружині Президента, яка взяла 

під свій патронат цей проект, книга 
нині живе своїм життям: її читають 
в Україні і за кордоном, вояки АТО. 
Саме тому її планують перевидати, 
адже книжка стала важливим доку-
ментом і джерелом для наукових 
досліджень.

Працівники МІОКу зробили до-
кладний аналіз дитячих творів. Авто-
ри книжки дуже патріотичні, люблять 
свою Батьківщину, вміють висловлю-
вати свої горе, сум і біль, вдячність 

Закінчення на 15 с. m
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ближче до світу

У Львівській політехніці англійська 
мова не буде іноземною
Нині світ стає дуже близький і без знання іноземних мов люди почу-

ваються не цілком комфортно. Одні вивчають їх для навчання 
або роботи за кордоном, інші використовують іспити як стимул для 
вивчення мови, третім необхідний сертифікат для успішної кар’єри 
чи захисту дисертацій.

Про англомовні навчальні програми 
і нові дисципліни не раз йшлося на 
Вченій раді університету. Є й наказ 
ректора про складання плану заходів 
в інститутах стосовно запроваджен-
ня англомовних освітніх програм та 
читання англійською мовою окре-
мих навчальних дисциплін, зокрема 
й для українських студентів. Нині 
спостерігаємо системні позитивні 
зрушення в цьому напрямі.

— Для цього є кілька причин, — 
вважає проректор з науково-педаго-
гічної роботи з міжнародних зв’язків 
професор Юрій Рашкевич. — Якщо 
раніше наші студенти навчалися за 
кордоном, то закордонні у нас — ні, 
бо ми не мали ні англомовних про-
грам, ні викладачів, готових до тако-
го викладання. Та навчання інозем-
них студентів для нас дуже важливе 
з комерційної точки зору. Наразі сту-
денти-іноземці, які хочуть навчатися 
у нас, увесь рік вивчають українську 
мову на підготовчому факультеті, 
а це і трата часу, і додаткові витрати. 
Ми свого часу (років 15 тому) мали 
групу студентів із Лівану, які на-
вчалися на бакалавраті за напрямом 
„Комп’ютерні науки і комп’ютерна 
інженерія“ (спільна програма). Спо-
чатку було 12 студентів. До кінця 
дійшло шестеро, які закінчили ще 
й магістерку. Тобто практика підго-
товки студентів англійською мовою 
у нас є. Оскільки далі такого запиту 
не було, то навчати поодиноких сту-
дентів ми не могли. Торік відновили 
підготовку іноземців. Маємо групу 
(здебільшого — студенти з Єгипту), 
яка навчається за англомовною про-
грамою в Інституті інженерної меха-
ніки та транспорту за напрямом „Ме-
ханічна інженерія“. Цього року там 
додалася ще одна група іноземців за 
напрямом „Механічна інженерія“ та 
група за напрямом „Будівництво“. 
Аби вони не почувалися чужими у на-
шому соціумі, вилучаємо у них деякі 
непрофільні предмети і за рахунок 
цього викладаємо їм українську мову.

Хоча викладання окремих дисци-
плін англійською мовою нині в Полі-
техніці ще не стало нормою, та ок-
ремі інститути, як бачимо, таке вже 
практикують. Серед ініціаторів — 
Інститут економіки та менеджмен-
ту, де викладачі читають лекції анг-
лійською зацікавленим студентам 
(паралельно й українською).

— Для нас це дуже актуально, 
оскільки беремо участь у програмі 
„Еразмус+“, що передбачає мобіль-
ність студентів, бо Європа зараз вима-
гає повноцінний, з обох сторін, обмін 
студентами і викладачами, — продов-
жує Юрій Михайлович. — Цього року 
ще „житимемо“ за старими правила-
ми, а надалі цю паритетність будемо 
активно підтримувати. Але для того 
маємо допомогти викладачам вивчи-
ти англійську мову. Нині вони її ви-
вчають в Інституті післядипломної 
освіти. Для них це важливо ще й тому, 
що нове положення про присвоєння 
вчених звань передбачає наявність 
міжнародного сертифікату В2, а це 
достатньо серйозний рівень. Кафедра 
іноземної мови працює над тим, щоб 
отримати право присуджувати міжна-
родні сертифікати нашим викладачам 
і студентам, що значно здешевило б 
для них цю процедуру. Крім цього, 
важливою є і навчально-методична 
підготовка. У цьому плані нині всіх 
дуже виручає інтернет, однак ми теж 
маємо в найкоротші терміни підготу-

вати англійською мовою свою фун-
даментальну навчально-методичну 
літературу для англомовних навчаль-
них програм і окремих курсів.

— Інститути до цього готові?
— По-різному. Одні інститути більш 
готові, інші — менше. Наше завдан-
ня — працювати на імідж університе-
ту, адже англійська мова в українських 
вишах має стати буденною справою. 
В Європі, за влучним виразом про-
фесора Ганса Кайзера, проректора 
Віденської політехніки, вона нині 
“не є іноземною”. В Європейському 
просторі вищої освіти перед студен-
тами стоїть завдання вивчення двох 
іноземних мов. Поляки, наприклад, 
вже свої навчальні програми переро-
бляють, англійська там є обов’язкова, 
а другу студенти обирають самі.

— Чи готові в Політехніці до екстре-
мальних випадків?
— Як свідчить практика — так. Ми-
нулого року 13 студентів з Іраку через 
події на сході перевелися до нас після 
першого року навчання англійською 
мовою в магістратурі у Донецькому 
національному технічному універ-
ситеті. То був дуже спеціальний випа-
док, адже вони самі захотіли продов-
жити навчання у нас. До речі, в Іраку 
магістерська підготовка розрахова-
на на два роки, тоді, як наша — на 
півтора. Викладачі кафедр електро-
нно-обчислювальних машин ІКТА 
і електричних систем та мереж ІЕСК 
підготували для них індивідуальну 
навчальну програму (10 магістрів — 
в ІКТА, 3 — в ІЕСК). Магістранти 
успішно виконали свої кваліфікацій-
ні роботи, захистили їх і навіть один 
продовжив навчання в аспірантурі. 
Процес реалізації англомовних про-
грам, як мовиться, пішов та все зале-
жатиме від попиту студентів. Ми ж 
зі свого боку нині маємо викладачів, 
які це можуть робити, методичний 
матеріал для перших-других курсів. 
Для старших — напрацьовуємо. Нам 
важливо, щоб у Львівській політехні-
ці найближчим часом англійська мова 
також „перестала бути іноземною“.

Катерина ГРЕЧИН
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Наш випускник знаходить себе
„Біосинтез — майбутнє хімічної технології“. 

Цей вислів розміщений на панно кафедри тех-
нології органічних продуктів (ТОП) ІХХТ. Цього 
року кафедра святкує своє 50-річчя. За півстоліт-
тя вона випустила фахівців хімічних і харчових 
підприємств, учених, відомих громадських діячів 
і навіть політиків. Про здобутки і проблеми кафед-
ри розповідають її завідувач — професор Зорян 
Піх і заступник — професор Богдан Дзіняк.

— Що стало передумовою поділу 
кафедри органічної хімії та техноло-
гії синтетичного каучуку на дві, внас-
лідок чого виникла кафедра технології 
основного органічного та нафтохіміч-
ного синтезу, нині — кафедра ТОП?

З. Піх: Ще наприкінці 50-х ро-
ків почала діяти державна програма 
хімізації, тобто треба було зосере-
джуватися не лише на виробництві, 
а й на розвитку відповідної освіти 
та науки. Корпус, в якому кафедра 
перебуває від початку, свого часу на-
зивали проблемним.

Б. Дзіняк: Проблемний — тому 
що поруч із наукою треба було про-
водити дослідження, реалізовувати 
важливі наукові проблеми. Як бачи-
те, у нас немає традиційних великих 
аудиторій, за винятком двох, а лише 
лабораторії. У коридорі, справа і злі-
ва — суцільні шафи з комунікаціями.

— Розкажіть про попередніх керів-
ників кафедри.

З. Піх: На долю першого заві-
дувача Дмитра Толопка випало ба-
гато організаційної роботи — по-
шук обладнання, встановлення ви-
тяжних шаф, організація наукових 
досліджень, визначення стратегії 
основного наукового напрямку, на-
лагодження співпраці з науковими 
установами. Це було дуже важливо, 
адже тоді кафедра не мала своїх кан-
дидатів наук, за винятком самого за-
відувача, не було де науку розвивати.

Толопко створив демократичний 
стиль взаємин. Не сидів у кабінеті — 
всі питання вирішував у коридорі. 
А вже коли не був завідувачем, до 
кінця життя працював у хімічній ла-
бораторії.

Б. Дзіняк: Брат Толопка передав 
йому зі США багатотомне видання хі-
мічного довідника Бельштейна. Багато 
хто хотів його викупити, навіть „Мо-
сквича“ за це пропонували, але профе-
сор був категоричний. Тепер усі книж-
ки Толопка — у бібліотеці його імені. 

Він започаткував 
традицію: якщо 
викладач іде 
на пенсію, то 
приносить свої 
книжки до кафе-
дральної бібліотеки.

З. Піх: 1980-го року, коли ми пра-
цювали на кафедрі технології нафти 
та нафтохімічного синтезу (з 1973-го 
кафедру на 10 років з’єднали з кафе-
дрою ХТНГ), майбутній наступник 
Толопка Євген Мокрий запросив на 
роботу академіка Р. Кучера. Отож, 
у нас два роки працював єдиний(!) 
на всю Політехніку академік Акаде-
мії наук УРСР.

Є. Мокрий керував кафедрою 
з 1983-го. Як майстер спорту зі 
штанги в роботі був налаштований 
на результат. Його заслуги для ка-
федри — співпраця зі союзними на-
уковими установами, налагодження 
студентської практики в навчальних 
закладах східної Німеччини, зв’язки 
з виробництвом. Подбав про нову 
спеціальність „Технологія бродиль-
них виробництв“. Був ініціатором 
міжкафедральних комплексних ди-
пломних проектів студентів. Велика 
заслуга Мокрого — створення спеці-
алізованої вченої ради.

— Зоряне Григоровичу, розкажіть 
про свої здобутки на посаді завідувача, 
зокрема про те, як на роботі кафедри 
позначилося, що Ви сім років були про-
ректором із наукової роботи.

З. Піх: Я завідую кафедрою 
з 2001 року. На мій період випало 
розвивати роботу спецради, науку, 
реалізовувати проекти, держбю-
джетні теми. Коли був проректо-
ром, 30 � державного фінансування 
університету отримував ІХХТ. Моє 
головування у секції хімії МОНУ та 
членство у науковій раді МОНУ до-
помагає співпраці з науковими уста-
новами. У нас хто хоче робити док-
торську, працює з аспірантами. На 

сьогодні з 16-ти посад маємо 6 док-
торів наук. Працюємо за правилом 
„студент — магістр — аспірант — 
кандидат наук — доктор наук“.

— Як складається доля випускників?
Б. Дзіняк: Почну з того, що дирек-

тор ІХХТ Й. Ятчишин — наш випус-
кник. Наші випускники — М. Брати-
чак (очолює кафедру ХТНГ), С. Левуш 
(професор кафедри ЦБ), М. Никипан-
чук (професор кафедри ЗХ) В. Стар-
чевський (завкафедри ЗХ). Маємо двох 
членів-кореспондентів НАНУ, 33 док-
тори, 162 кандидати наук. Усі праців-
ники кафедри — наші випускники.

— А ті, що не йдуть у науку?
З. Піх: Також знаходять себе, по-

при те, що зараз у хімічній промис-
ловості фактично застій. Зрештою, 
працює харчова промисловість. За 
всю історію кафедри кілька разів 
змінювалися її назви, але суть зали-
шалася — готувати висококваліфіко-
ваних фахівців та проводити наукові 
дослідження. На сьогодні готуємо 
фахівців за двома спеціальностя-
ми — хімічні технології органічних 
речовин і технології продуктів бро-
діння і виноробства. Для розширен-
ня можливостей даємо студентам 
математичні і комп’ютерні знання. 
Також вони реалізовують себе за 
кордоном.

— Що потребує кафедра тепер?
З. Піх: Сучасного обладнання. Ко-

лись ми виконували прикладні завдан-
ня на замовлення потужних підпри-
ємств. Тепер працюємо здебільшого 
на портфель, тобто — на перспективу.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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співпраця

Бізнес-адміністрування 
можна вивчати у Варшаві
У Львові презентували навчальні програми з бізнес-адміністрування 

від Варшавського університету менеджменту (Вищої школи менедж-
менту, WSM). Це можливість заочно здобути вищу кваліфікацію у сфері 
управління та отримати диплом польського вишу. Минулого тижня 
представники WSM відвідали Львівську політехніку, де домовились про 
співпрацю між навчальними закладами.

WSM, що за 20 ро-
ків діяльності став 
одним з лідерів 
у підготовці кадрів 
вищої кваліфікації 
у Польщі та є кра-
щим серед приват-
них вишів у катего-
рії заочної форми 
навчання, пропонує 
навчальні програ-
ми, що стосуються 
менеджменту ви-
щої ланки, — MBA 
(Master of Business 
A d m i n i s t r a t i o n ) 
і EMBA (Executive 
Master of Business Administration). 
Вони призначені для тих, хто прагне 
поліпшити свої знання з менеджмен-
ту, маркетингу, управління людськи-
ми ресурсами тощо.

— Програма MBA, що складаєть-
ся з 11 курсів, орієнтована на людей, 
які ще, можливо, не мають значного 
управлінського досвіду, але хочуть 
працювати у цій сфері. Зголошува-
тись можна після завершення магіс-
терської чи навіть бакалаврської про-
грам. А EMBA розрахована на слуха-
чів, які вже мають практичний досвід 
управлінської роботи: це керівники 
департаментів, директори підпри-
ємств, компаній, їх заступники і т.д. 
Ми запрошуємо на цю програму лю-
дей, які мають стаж мінімум 3 роки (на 
Заході переважно 5 років). Це більш 
розширена програма, має 18 модулів. 
Що важливо, навчання заочне, без 
відриву від основної роботи. І за два 
семестри можна отримати відповід-
ні знання і кваліфікацію, — зазначив 
Богдан Левчук, директор ТОВ „Євро-
пейська освіта ЛС“, що є партнером 
WSM в організації післядипломної 
дистанційної освіти в Україні.

Власне, в українському контексті 
це — початок співпраці. На презента-
цію програм у Львові 25 жовтня при-
їхали керівники WSM та партнери зі 

Словаччини. А 26 жовтня президент 
WSM Станіслав Давідзюк, ректор 
цього вишу Павел Чарнецкі та Богдан 
Левчук зустрілись у Львівській полі-
техніці з ректором університету Юрі-
єм Бобалом.

— Із Політехнікою ми домовились 
співпрацювати щодо отримання по-
двійних дипломів за спеціальностями, 
програми яких є подібні у Політехніці 
та Варшавському університеті менедж-
менту. Між двома вишами буде підпи-
сано відповідний договір. Якщо якісь 
навчальні курси і програми не збіга-
ються, студенти будуть освоювати їх 
і доздавати у WSM. Пропоновані ж про-
грами — MBA і EMBA — можуть заці-
кавити і студентів, які закінчують магі-
стратуру, і випускників та спеціалістів, 
які працюють у Політехніці в різних га-
лузях, — зазначає Богдан Левчук.

Претенденти на дистанційне нав-
чання у WSM проходять співбесіду, 
відбір. Його критеріями є наявність 
вищої освіти у будь-якій галузі (юри-
дична, медична, технічна, економічна 
тощо). Найголовнішим же є бажан-
ня і здібності; для претендентів на 
програму EMBA — досвід роботи на 
управлінських посадах. Більше — на 
http://www.embastudy.com.ua/.

Ірина ШУТКА

коротко
Успішні політехніки. Згідно з від-

повідним розпорядженням го-
лови ЛОДА політехнікам призна-
чено обласні премії 2015 року. 
Це зокрема професор Орест 
Лозинський (ІЕСК), а також моло-
ді вчені та спеціалісти різних 
ННІ. П’ятикурсниця ІНЕМ Анна 
Карпович здобула друге місце 
на Всеукраїнському конкурсі 
„Логістика майбутнього. Моя 
модель 5 PL-провайдера в Украї-
ні“ (науковий керівник — доцент 
кафедри маркетингу і логістики 
Наталія Чорнописька).

Нагорода на VII Міжнародному 
форумі „Інноватика у вищій 
освіті–2015“. Політехніка отри-
мала диплом лауреата І ступеня 
за проект „Розроблення та впро-
вадження системи дистанційно-
го навчання в освітній процес 
у Львівській політехніці“. Творці 
системи — проректори вишу 
Володимир Павлиш, Дмитро Фе-
дасюк і Олег Давидчак та Тарас 
Чайківський і Андрій Фоменко із 
ЦІЗу; загальна редакція роз-
робки — ректор Юрій Бобало, 
інформує прес-служба вишу.

Політехніка — у топ-100 вишів 
країн Європи і Центральної 
Азії, що розвиваються. Вона — 
на 96 місці. 1-ше — Москов-
ський державний університет 
ім. М. Ломоносова. Складаючи 
рейтинг, компанія Quacquarelli 
Symonds брала до уваги наукові 
здобутки вишів, їхню репутацію 
серед роботодавців, ін.

ЗНО-2016 відбудеться. У цьому 
певні в МОН. Для забезпечення 
проведення ЗНО у 2016 році 
уряд виділив 10 млн. грн. до 
кінця 2015 року — на оновлення 
матеріально-технічної бази 
Українського центру оцінюван-
ня якості освіти. Новопризна-
чений директор УЦОЯО Вадим 
Карандій зазначив, що наразі 
забезпечено всі необхідні для 
проведення ЗНО процеси.

14-15 листопада — на свято на-
уки. Пізнавальні заходи для 
дорослих і дітей будуть у різ-
них містах, зокрема Львові. На 
біологічному факультеті ЛНУ 
ім. І. Франка запланована фото-
виставка „Мікрокосмос всере-
дині нас“. Що ще буде, стежте на 
https://www.facebook.com/dni.nauky/.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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на стипендію

Про „Завтра.UA“ думай уже
До 30 листопада студенти — розумні, активні й креативні — можуть 

(і навіть мають) подати документи на участь у Стипендіальній про-
грамі Фонду Віктора Пінчука „Завтра.UA“. Це можливість для фахо-
вого саморозвитку і втілення актуального проекту, нові знайомства 
і доступ до поважних експертних форумів України

III – VI курси. Недавно „Завтра.UA“ 
презентували у Львівській політех-
ніці, яка є партнером Програми. На 
зустріч запросили студентів III – VI 
курсів: саме вони можуть подаватись. 
Обмежень щодо спеціальностей нема: 
якщо ти, до прикладу, студент-медик, 
і маєш класну дизайнерську ідею, — 
вперед! Визначальними є твоя актив-
ність, соціальна спрямованість про-
екту, що може вирішити конкретну 
проблему — відтак поліпшить якість 
життя українців. Шанси зростають, 
якщо викладете чітке бачення, як і хто 
має реалізовувати проект чи стартап, 
матимете бізнес-план.

Етапи відбору. Спершу — до 30 ли-
стопада — варто подати заявку через 
сайт http://zavtra.in.ua/, пакет доку-
ментів (важливі є рекомендаційний 
і мотиваційний листи); далі — нау-
кову роботу, що повинна мати прак-
тичну цінність, засвідчувати рівень 
ваших фахових знань (може бути базо-
вана на дипломному проекті); наукові 
публікації, відзнаки на конкурсах — 
це плюс кілька балів. Якщо експерти 
позитивно оцінять роботу, то ви, як 
і ще триста інших студентів з усієї 
України, поїдете до Києва. Результати 
відбору оголосять у травні. Якщо про-
йдете — за роботу: Фонд запропонує 
перелік проектів, соціально, еколо-
гічно чи економічно значимих, а ви 
оберете, до якого пристати.

За сім років Програми підтримано 
низку індивідуальних ініціатив, реалі-
зовано понад 70 соціальних проектів. 
Серед останніх: Petiole — мобільний 
додаток для визначення площі листка, 
Наукові пікніки у різних містах і квест 
Brain Run, проект „Велосипедом на 
навчання“ (встановлено велопарков-
ки в Києві та Дніпропетровську).

Критерії відбору. Це академічна 
успішність, високий рівень фахових 
знань, якісна наукова робота, актив-
на громадянська позиція, лідерські 
й комунікаційні здібності. Але, як 
кажуть досвідчені стипендіати „Зав-
тра.UA“, високий рейтинг чи оригі-
нальна ідея — не основне.

— Якщо раніше Фонд шукав тих, 
хто займається наукою, то зараз — 
активних людей, які можуть робити 
щось конкретне. Фонд допомагає не 
тільки фінансово, це також інформа-
ційна підтримка, можливість позна-
йомитися з відомими людьми, яких не 
зустрінеш деінде. У Києві на нагоро-
дженні ми, наприклад, мали зустріч із 
Тоні Блером, екс-прем’єр-міністром 
Великобританії. Також ти отримуєш 
компанію однодумців. Партнерами 
Фонду є багато підприємців і ком-
паній, що може посприяти твоєму 
кар’єрному розвитку. Я, наприклад, 
працювала у Фонді Кличка, адміні-
страції А. Садового, потім влаштува-
лась маркетологом у польській ком-

панії, поєдную роботу з навчанням, 
залучена до різних проектів. Досвід 
участі в таких програмах, форумах 
робить тебе конкурентоспроможні-
шим на ринку праці, — акцентує сту-
дентка ІНЕМ Ольга Кошик, стипенді-
атка Програми, що зараз займається 
реалізацією проекту з адаптації дітей 
переселенців (Фонд фінансує його).

Що це дає? Щомісячна стипендія 
у розмірі 942 грн. упродовж року — „це 
найменше, що можна отримати з Про-
грами“, каже її колишній стипендіат, 
аспірант кафедри телекомунікацій По-
літехніки Павло Гуськов. Крім фінан-
сової, експертної підтримки в реаліза-
ції проекту, Програма — це й нові зна-
йомства, досвід роботи в команді й (що 
дуже цінно) можливість поспілкувати-
ся з провідними у світі експертами, по-
літиками, бізнесменами під час різних 
заходів, як-ось лекції, Всеукраїнський 
молодіжний форум „Завтра.UA“ і по-
важні міжнародні зібрання.

— Програма відкриває можли-
вість поїхати на YES — форум Ял-
тинської Європейської Стратегії, 
екофорум Climate Chаnge Camp. Так, 
можеш поговорити, наприклад, з мі-
льярдером Роні Чаном чи генералом 
армії США МакКрісталом. Під час 
нашої зустрічі вони, до речі, навіть 
більше хотіли почути, як ми бачимо 
ситуацію в Україні, — згадує Павло.

„Не боятись — подаватись!“. До 
цього закликали учасники „Завтра.
UA“ політехніків і студентів зі Льво-
ва, бо, кажуть, за два останні роки 
звідси було лише з десяток представ-
ників. А з оформленням документів 
та іншими питаннями допоможуть 
в ауд. 302 а головного корпусу Полі-
техніки (Юлія Русин).

Ірина ШУТКА
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семінар

Сертифікат Bosch — рекомендація 
для працедавців у всьому світі

„У будь-якому автомобілі у світі — під капотом чи в кабіні — ви знай-
дете щось від Bosch. Компанія не виробляє авто, але виробляє все 

для авто“, — зазначив координатор сервісних центрів компанії Bosch 
в Україні, Росії та Білорусі Олександр Черевко 22 жовтня під час семіна-
ру „Проект Академії Bosch в Україні“. Він розповів зокрема, як студенти 
можуть вдосконалити фахові знання і навички в „Академії Bosch“.

На семінар політехніків запросив 
Навчальний центр комп’ютерної 
діагностики транспортних засобів 
„Львівська політехніка — Академія 
Bosch“ Інституту інженерної меха-
ніки і транспорту Політехніки. Він, 
нагадаємо, почав працювати два 
роки тому у VI-а корпусі. Доповіда-
ча представив керівник навчального 
центру Сергій Мальнов.

На зустрічі зі студентами і ви-
кладачами ІІМТ увагу, закономір-
но, зосередили на автомобільних 
технологіях Bosch (компанія пра-
цює і в інших напрямах, як-ось по-
бутова техніка, електроінструмен-
ти, будівельні технології, системи 
безпеки). Автоелектроніка, старте-
ри й генератори, електроприводи, 
гальмівні системи, автозапчастини 
й обладнання (для діагностики й ре-
монту) — все це і ще більше знана 
у світі компанія робить для авто.

Як наголосив О. Черевко, оборот 
Robert Bosch GmbH за 2014-й ста-
новив приблизно 50 млрд. євро, там 
нині працює 360 тисяч співробітни-
ків. Виробник зі 130-річною історією 
ставить на інноваційність: 43 тисячі 
працівників займаються досліджен-
нями й розробками, у науково-дослід-
ну роботу вкладають чималі гроші, 
тож не дивно, що кожного робочого 
дня Bosch має, уявіть, аж 19 нових па-
тентів і за цим показником є лідером 
у Німеччині й Всесвітній організації 
інтелектуальної власності.

„Академії Bosch“, крім Львова, 
є також у Харкові й Одесі. За словами 
спікера, це добрий майданчик для під-
вищення якості підготовки фахівців 
із діагностики транспортних засо-
бів, проведення теоретичних і прак-
тичних занять. Студент, пройшовши 
навчання в Академії або ж Навчально-
му центрі компанії у Києві, ознайом-
люється з передовими технологіями 
і отримує відповідний сертифікат, що 
є доброю рекомендацією для праце-
давців у всьому світі. А ось викладачі, 
діагности-практики можуть пройти 
перепідготовку в „Академії Bosch“; це 
кількаденні тренінги, день навчання 
коштує 700 грн.

Щодо можливостей стажування 
чи працевлаштування у Bosch, спі-
кер нагадав про завод із відновлення 
стартерів і генераторів у Краковці. 
Більше виробництва компанія в Укра-
їні не має, адже „Bosch йде за вироб-
никами авто“, а в Україні виробники 
провідних світових брендів відсут-
ні… Тим, хто хоче в Bosch, О. Че-
ревко розказав, що потрібні знання 
професійні, а також іноземних мов 
(робочою в компанії вже кілька ро-
ків є англійська); а відбір відбувається 
в кілька етапів: резюме, співбесіда і, 
якщо проходите, — до праці.

Ірина ШУТКА

в освітню практику інноваційних 
технологій, технічних засобів нав-
чання, проектів, програм і рішень“.

За найкращу презентацію в секці-
ях „Нанотехнології і матеріали“ та 
„Хімія і фармація“ на X Міжнарод-
ній конференції „Молоді вчені для 
змін сучасної технології“ нагороду 
отримав асистент кафедри хімічної 
інженерії Олександр Іващук.

Групі науковців університету 
Юрій Ярославович вручив дипломи 
кандидатів і докторів наук. Серед 
них — асистенту кафедри електропо-

стачання промислових підприємств 
міст і сільського господарства ІЕСК 
Андрію Музичаку, який у січні блис-
куче захистив дисертацію в Інституті 
технічної теплофізики НАН України 
під час короткотривалої відпустки 
із зони АТО, куди був мобілізований 
у серпні 2014 року й нещодавно знову 
повернувся до Львівської політехніки.

Врахувати недоліки 
і рухатися вперед
Про стан і перспективи розвитку 
ІБІД доповів його очільник про-
фесор Зіновій Бліхарський. За 2010 

– 2015 рр. зокрема опубліковано 
844 статті у періодичних наукових 
виданнях, що внесені до переліку 
фахових видань України, 29 статей 
у журналах, що входять до міжна-
родних наукометричних баз даних, 
отримано 74 охоронні документи, 
подано одну ліцензію, захищено 
4 докторські та 45 кандидатських 
дисертацій, ведеться викладання 
двох дисциплін англійською мовою.

Водночас, як відзначив голова 
комісії Вченої ради університету 
професор Валерій Дудикевич, в ін-
ституті ІБІД на деяких кафедрах не 
було захистів докторських дисерта-

m Закінчення. Початок на 3 с.

з головної зали

Політехніка готова до викликів часу
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перспектива

Європейські інвестиції в українські 
університети
Недавно у Політехніці презентували результати енергоаудиту об’єк-

тів — навчальних корпусів та гуртожитків — університету. Його 
провели для Європейського банку інвестицій, що готовий вкласти 
кошти у розвиток інфраструктури українських вишів. Крім еконо-
мії — енергії, грошей —проект поліпшить стан будівель, клімат  
у приміщеннях, умови навчання і праці в університетах.

Проект передбачає реабілітацію іс-
нуючої інфраструктури вишів, тоб-
то ремонти, модернізацію, а також 
проведення енергоефективних захо-
дів. Ідеться про зовнішню структуру 
будівель (теплоізоляція зовнішніх 
стін, заміна вікон і дверей) та онов-
лення систем енергозабезпечення 
(заміна матеріалів, які не відповіда-
ють сучасним вимогам, встановлен-
ня нової системи опалення, а також 
систем вентиляції, контролю за тем-
пературою в кімнатах тощо).

Реалізації проекту передував 
енергоаудит у залучених університе-
тах: крім Львівської політехніки, це 
ще Національний педагогічний уні-

верситет ім. М. Драгоманова (Київ) 
і Харківська політехніка. Аудит для 
Банку проводила латвійська фірма 
Ekodoma. Звіт у Політехніці пред-
ставив голова ради фірми Клаудіо 
Рочас. Йшлося про сучасний стан 
об’єктів університету, основні про-
блеми і пропозиції щодо їх вирішен-
ня. Розмір передбачених інвестицій 
для Політехніки — 11 млн євро.

— Це позика під 3 � на 20 років. Для 
вишів це буде інвестиція, адже відсоток 
і тіло кредиту сплачуватиме держа-
ва, — говорить проректор Львівської 
політехніки з навчально-виробничої 
роботи Володимир Крайовський. — 
У Політехніці аудит проводили щодо 

22 об’єктів — 13 будівель навчальних 
корпусів і 9 гуртожитків. Об’єкти, тер-
мін окупності яких 20 і менше років, 
будуть фінансуватися стовідсотково, 
а над тими, що в „зоні ризику“ (з тер-
міном окупності понад 20 років), ще 
працюємо — щоб вони теж потрапили 
в поле фінансування проекту.

Важливо переобладнувати всі бу-
дівлі, а не вибіркові, адже це — єди-
на система, аргументували присутні 
на зустрічі фахівці. За підрахунками 
аудиторів, вартість реновації уні-
верситетських будівель в Україні — 
93 євро за м�. Це в 7 разів дешевше, 
ніж спорудження нової будівлі; 
оновлений будинок служитиме до 
30 років й допоможе заощаджувати 
енергію — прогнозовано приблиз-
но на 45 �. Як зауважив К. Рочас, фі-
нансування деяких об’єктів, можли-
во, розпочнеться наступного року.

Ірина ШУТКА

цій, недостатніми є обсяги підготов-
ки наукових кадрів за час навчання 
в аспірантурі та докторантурі на 
всіх кафедрах, мало є винаходів, по-
требує дальшого розвитку і модер-
нізації матеріально-технічна база 
навчального процесу тощо. Тож ди-
рекції і кафедрам необхідно, в міру 
можливостей, виправити ситуацію, 
щоб рухатися вперед.

Готуватимемо фахівців 
по-новому
На Вченій раді нашого ВНЗ заслухано 
доповідь і співдоповідь проректорів 
з науково-педагогічної роботи Оле-
га Давидчака та Дмитра Федасюка, 
в яких вони доповіли членам Вченої 
ради про підготовку фахівців на бака-
лаврському та магістерському рівнях 
вищої освіти відповідно до нового 
Переліку галузей знань і спеціаль-
ностей 2015 року. Ця робота є лише 
на початковому етапі (вступить в дію 
в новому навчальному році, тож сто-
сується лише вступників 2016 року) 
і наразі викликає більше запитань, 
ніж дає відповідей. Саме тому чле-
ни Вченої ради у ході зацікавленої 
дискусії висловили свої зауваження 
і пропозиції. Загалом, щоб бути го-

товими до нових викликів часу, не-
обхідно розробити пропозиції щодо 
спеціальностей Переліку-2015, ство-
рити навчально методичні комісії 
спеціальностей, сформувати про-
позиції щодо ліцензованих обсягів 
спеціальностей, розробити проекти 
переліків компетентностей та ре-
зультатів навчання фахівців, поря-
док формування індивідуальних на-
вчальних планів студентів, проекти 
освітніх програм, навчальних пла-
нів підготовки фахівців тощо. Все це 
є нове для політехніків, тому вимагає 
консолідованої участі кожного, хто 
причетний до цієї справи.

Науково-технічний 
потенціал Політехніки
Аналіз міжнародної конкуренто-
спроможності університетів свід-
чить, що основні чинники, які є її за-
порукою, пов’язані саме з науковою 
діяльністю. Доповідач, проректор 
з наукової роботи Наталія Чухрай, 
інформуючи членів Вченої ради про 
хід реалізації Програми розвитку уні-
верситету до 2020 року у сфері науко-
во-інноваційної діяльності, проана-
лізувала ефективність її виконання, 
докладно зупинилася на заходах Про-

грами та результатах їх виконання, 
вказала на причини, які негативно 
впливають на сучасний рівень кон-
курентоспроможності університету, 
наголосила на необхідності активіза-
ції науково-інноваційної діяльності, 
залученні до неї студентів. Програ-
ма передбачає створення універси-
тетського центру фундаментальних 
досліджень, науково-навчального 
центру „Нові матеріали і техноло-
гії“, запровадження Конкурсу інно-
ваційних проектів, укомплектування 
науково-дослідних лабораторій су-
часним обладнанням тощо.

Як було відзначено на засіданні 
Вченої ради, для успішної реаліза-
ції Програми, необхідно розробити 
проекти Положення про Конкурс 
інноваційних розробок та Порядку 
проведення першого етапу конкур-
сного відбору проектів наукових 
фундаментальних та прикладних 
досліджень і розробок, удосконали-
ти проект Тимчасового положення 
про матеріальне стимулювання на-
укових, науково-педагогічних пра-
цівників та докторантів, інше.

Вчена рада також розглянула деякі 
поточні питання.

Катерина ГРЕЧИН
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відкрита лекція

Економічне консультування 
американського професора
Студенти та викладачі Інсти-

туту економіки та менедж-
менту прослухали лекцію док-
тора філософії Майлса К. Лайта 
„Використання економічної 
теорії на практиці: приклади 
економічного консультування“.

Доктор Лайт є науковцем факультету 
в університеті Колорадо в Боулдері 
та економічним консультантом. Він 
спеціалізується в галузі комп’ютерно-
го моделювання загальної рівноваги 
багатьох чинників — таких як зміна 
клімату, податкової та міжнародної 
торговельної політики та оцінюванні 
наслідків стихійних лих. 

Доктор Лайт викладає та кон-
сультує у питаннях щодо моделю-
вання загальної економіки. Його 
клієнтами є Світовий банк, ПРООН, 
Агентство США з міжнародного роз-
витку, Бюро меліорації США, На-

ціональне управління океанічних 
і атмосферних досліджень США, Ін-
женерні війська США, Адміністрація 
Панамського каналу, Міністерство 
фінансів Ямайки, уряд Об’єднаних 
Арабських Еміратів, Регіональ-
ний транспортний округ Колорадо 
тощо.

Незважаючи на те, що лекцію 
д-р Лайт проводив англійською мо-
вою, серед студентів та викладачів 
знайшлося багато охочих послухати 
її. Лекція була справді цікавою, про 
що свідчить жвава дискусія, яку орга-
нізували самі слухачі. Окрім економіч-
них аспектів, д-р Лайт зміг зацікавити 
публіку розповіддю про себе, своє ди-
тинство, розвиток своєї кар’єри та ін-
шими історіями свого життя.

Своїми враженнями від лекції 
американського доктора філософії 
Майлса К. Лайта поділилися викла-
дачі та студенти. Викладач кафедри 

менеджменту організацій Юлія Бон-
даренко влучно зауважила:

— Лекція була цікава як з погляду 
англомовного викладу, так і з погляду 
поданого в ній матеріалу і стилю ви-
кладання. Чіткість та практичний бік 
лекції змусив задуматися про забуту 
істину: „Все просте — геніальне“.

Студентка Оксана Софіяник за-
значила:

— Найбільше вразила манера ви-
кладання і подачі інформації: хоча 
лектор практично не використову-
вав форму діалогу, виглядало на те, 
що йому вдалося постійно підтри-
мувати візуальний контакт зі всією 
аудиторією; яскраві міміка та жести, 
влучні жарти приковували до себе 
увагу незважаючи на велику за роз-
мірами залу. Інформаційне напов-
нення лекції також було цікаве.

Підготувала Ірин МАРТИН

професійне свято

Нові здобутки і побажання
Студенти та викладачі кафедри транспортних тех-

нологій відзначили своє професійне свято — День 
автомобіліста і дорожника. Задля того вони зібра-
лися в актовій залі головного корпусу Політехніки. 
Відрадно, що більшість присутніх були студенти.

Свято відбулося у невиму-
шеній дружній атмосфері, 
без зайвого пафосу, як це 
часто буває на подібних за-
ходах. Студентів та викла-

дачів кафедри привітали 
гості — директор автодо-
рожнього коледжу Михай-
ло Брегін (цей навчальний 
заклад є відокремленим 

структурним підрозділом 
нашого університету і го-
тує молодших спеціалістів 
транспортної сфери, які 
можуть продовжити нав-
чання у Політехніці), а та-
кож представники підпри-
ємств, які охоче співпрацю-
ють із кафедрою: керівник 
групи транспорту Держав-
ного інституту проектуван-

ня міст „Містопроект“ 
Сергій Фіалковський, 
менеджер компанії 
Транссервіс-1, у якій 
працює багато випус-
кників кафедри, Мар’ян 
Сова.

Директор Інститу-
ту інженерної механі-
ки і транспорту Олек-
сій Ланець нагородив 
найкращих студентів, 
які попереднього на-
вчального року мали 
високі здобутки в нав-
чанні, олімпіадах, 
конкурсах.

— Наші студенти тра-
диційно перемагають 
у другому етапі всеукраїн-
ських студентських олім-
піад, конкурсах наукових 
робіт студентів, зокрема 
таку перемогу вони здобу-
ли у Запоріжжі і Харкові. 
До слова, кафедра жодного 
разу не була організатором 
конкурсів, де перемагали 
наші студенти… Ми про-
водимо активну наукову 
роботу, просвітницьку, ви-
ховну, звісно, на першому 
місці — навчання, — гово-
рить заступник завідува-
ча кафедри транспортних 
технологій Юрій Ройко.

Творчі студенти-тран-
спортники привітали 
учасників свята пісенними 
виступами. А ті, хто навча-
ється на останньому курсі, 
зібрали „банку побажань“ 
і передали їх керівництву 
кафедри.

Ірина МАРТИН
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родом із політехніки

Теореми сучасного РМ-ма
Випускник Львівської політехніки з ІКНІ Юрій Козій цього року став 

переможцем найпрестижнішого конкурсу Ukrainian IT Awards 2015, 
який проводять раз на рік у Києві. Нагороди вручали під час конференції 
IT Weekend Ukraine 2015 у київському Гольф-клубі. Свою статуетку Юрій 
здобув у номінації Best Professional in Project Management. Хлопець, що 
свого часу грав у популярній андеграундній групі Львова „Інкунабула“, 
згодом став не менш відомим ІТ-фахівцем, а нещодавно — й щасливим 
татусем, поділився з нами своїми секретами успіху.

— Юрію, Ти зараз працюєш у компанії 
GlobalLogiс Ukraine. Задоволений резуль-
татами своєї діяльності?
— Коли вам здається, що у вас все га-
разд, згадайте про концепцію непе-
рервних покращень. Я задоволений, 
бо кожного дня роблю те, що люблю. 
Я працюю з людьми та ідеями, а це 
дуже важлива складова такої професії 
як PM (Project Manager. — Авт.), без 
якої не обходиться жодна ІТ-компа-
нія на своїх проектах. Якщо виника-
ють проблеми, є насправді лише два 
рішення — або це не ті люди, не твій 
колектив, або ж ти робиш щось не так. 
У будь-якому разі потрібно прийма-
ти рішення і рухатися далі. Зараз мене 
влаштовують мої кар’єрні сходинки.

— Що Тебе мотивує?
— Книги, подорожі, моя сім’я. Не вар-
то забувати, що можна прочитати сот-
ні книг із менеджменту, а стіна вашого 
кабінету може бути обвішана нагоро-
дами та сертифікатами, але якщо ваша 
команда вами не задоволена, ви — по-
ганий менеджер. І повірте, це всім вид-
но неозброєним оком.

— А як Ти мотивуєш свою команду? Адже 
управління людьми — справа не з легких, 
а від злагодженості колективу залежить 
успіх і самої компанії!
— Мотивація батогом і пряником до-
бре працює для незрілих особистостей. 

А насправді вашій команді вистачить 
розуміти три речі: ціль, до якої ви ра-
зом прямуєте, бачення і прийняття їх 
персонального вкладу в загальну спра-
ву і усвідомлення, що у разі труднощів 
ви їм обов’язково допоможете. І, зви-
чайно ж, ваше безпосереднє завдан-
ня — дати їм це розуміння. От нама-
гаюсь, даю (сміється).

— Часто помиляєшся? Помилка — най-
кращий учитель?
— Є така хороша фраза: „Проблема 
цього світу в тому, що розумні люди — 
сповнені сумнівів, а ідіоти — сповнені 
впевненості“ (Чарльз Буковскі). Не да-
вайте ідіотам шансу — увімкніть свою 
впевненість і сміливо робіть помилки! 
Вас не вважатимуть за дурня. А зреш-
тою… та байдуже, ким вас вважатимуть! 
Головне — можна буде здобути такий 
необхідний досвід, якого без помилок 
просто не буває. А ще — важливо зрозу-
міти, що зовсім необов’язково бути іде-
альним. Адже у кожного з нас є і сильні, 
і слабкі сторони. Треба розвивати свої 
сильні сторони, а там, де ми слабкі — де-
легувати завдання іншим. Шкодую, що 
не дійшов до цього років на 10 раніше.

— Ти,  очевидно,  дуже  завантажений 
у  роботі,  адже  така  посада  вимагає 
постійного  тримання  руки  на  пульсі, 
буття онлайн, готовності відповідати 
кожному  і  вирішувати безліч питань. 
Як справляєшся з плануванням часу? Що 
порадиш тим, хто лише планує стати 
проектним менеджером?
— Якщо ви завжди зайняті, то або ви 
забагато на себе взяли, або не відчува-
єте пріоритетів. Або ви — поганий ме-
неджер, бо не довіряєте своїй команді 
настільки, щоб делегувати їй части-
ну своїх обов’язків. Власне, команді, 
яку, скоріш за все, ви самі й підібрали. 
Тому потрібно сховати подалі своє его. 
А іноді просто сісти й подумати, чим 
можна допомогти людям, а що — зайве 
у роботі. І результат не забариться.

Софія МАТВІЇВ

наш календар
8 листопада — великомученика 
Дмитрія.
9 листопада — День української 
писемності та мови (вшанування 
пам’яті преподобного Нестора 
Літописця).
10 листопада — Міжнародний 
день бухгалтера.

Пам’ятні дати
6.11.1811 — народився Маркіян 
Шашкевич, видатний україн-
ський поет, культурно-освітній 
діяч, один із засновників „Русь-
кої трійці“.
6.11.1855 — народився Дмитро 
Яворницький, славнозвісний 
український історик, етнограф, 
археолог, дослідник історії За-
порізької Січі.
6.11.1953 — померла Соломія Кру-
шельницька, українська оперна 
співачка.
6.11.1912 — помер геніальний 
український композитор Мико-
ла Лисенко.
7.11.1857 — народився історик, 
академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія Кю-
рі-Склодовська, французький 
і польський фізик та хімік.
8.11.1891 — народився Олесь 
Досвітній, український письмен-
ник і громадський діяч.
9.11.1794 — помер Григорій Ско-
ворода, видатний український 
філософ, письменник.
9.11.1872 — народився Богдан Ле-
пкий, український прозаїк і поет, 
автор тетралогії „Мазепа“.
9.11.1918 — створено Державний 
Секретаріат ЗУНР.
9.11.1976 — створено на чолі з Ми-
колою Руденком Українську гру-
пу сприяння виконанню Гельсін-
ських угод.
10.11.1708 — російські війська Пе-
тра I зруйнували Батурин (столи-
цю гетьмана Мазепи), вирізавши 
всіх його мешканців.
10.11.1764 — маніфест Катерини II 
про скасування Гетьманщини 
в Україні та усунення з гетьман-
ства Кирила Розумовського.
10.11.1838 — помер український 
письменник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, 
український поет-байкар.
11.11.1828 — народилася Ганна 
Барвінок, українська письмен-
ниця.
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не просто спогад Галина Дичковська

Не здійснений і вже нездійсненний 
діалог на фоні „самашедших записок“

Історія 4
„Дві людини взаємно мають творити одна одну. Ми руйнуємо, бо руйнують нас“. 

Л. Костенко, Записки українського самашедшого, с. 25. 

1977. Надзвичайна подія. Приїхав 
стрийко Влодко, рідний брат Бог-
дана. З-за кордону, аж із Польщі. 
З ним його жінка. Вічно охаюча 
мадама, із таким виразом обличчя, 
наче в неї безперестанку болить 
живіт.

„Про справу не говори з ким мож-
на, а тільки — з ким треба“.

Як нам не казали, то ми й не пи-
тали. Так було заведено. Але того 
вечора… Чорт чи Ангел нас смик-
нув? Хто зна? Але коли за Богданом, 
Орестом та Влодком зачинилися 
двері, ми, не змовляючись, пішли 
до тих дверей. Вони не крилися, 
говорили голосно.

Богдана майже не чути, та й інші 
лиш зрідка кидають короткі слова. 
Хтось нервово ходить по кімнаті.

Орест: Влодку, одного не можу 
зрозуміти… Ти ж наш зверхник…

Влодко: Та хлопці, та ви не уяв-
ляєте собі, як було тяжко. Та про-
сто — як знали, що ти українець, 
то міг роботи позбутися, та навіть 
десь і по морді ввечері получити. 
Але найстрашніше — то опінія… То 
чуєш себе пониженим і подавленим, 
то так тяжко…

Орест: Влодку, ти то можеш роз-
казувати своїй мамі, сестрі Орисі, 
навіть Богдановій Ірі. Жінки жа-
лісливі, вони тебе пожаліють, погла-
дять, сльози втруть. Але нам? Нащо 
ти кажеш то нам? Ти хочеш, щоб піс-
ля 10 років лагерів ми злякалися по-
ляка в темному перевулку? А ти тя-
миш, як тяжко було Богданові, коли 
його, закривавленого, обісцяного 
і навіть часом обісраного і вже без 
свідомості, приносили в камеру на 
шинелі. А конвойний, кидаючи його 

на підлогу, кричав: „Нє подходіть!“ 
І в камері ніхто (!) не наважувався 
того крику переступити, бо знав, що 
наступним буде він. І ні сльози, ні 
шмарклі ніхто не втер. А били його, 
хлопче, за те, що не сказав, хто його 
послав. Ні хто послав, ні куди і до 
кого. Ти живеш за рахунок того, що 
він змовчав. І ти то знаєш. Та живи. 
Тільки ти не зверхник. Ти хрунь. 
Треба називати речі своїми іменами. 
То ти не підійшов тоді до Богдана. 
І тепер би не підійшов, якби щось 
таке було.

Влодко: Хлопці, а може то не тре-
ба було того? Ну, може, то ми були 
молоді, дурні, запальні? Може, то 
має бути так, як є? Може, треба було 
Богданові не йти? Він би зберігся. 
Мав би здоров’я, кар’єру, добре би 
жив…

Чути важкі шахтарські Богданові 
кроки.

рада інформує

Обговорили важливі питання
На черговому засіданні ради Това-
риства „Просвіта“ обговорювали ак-
туальні питання. Передусім — про 
участь у виборах до місцевих рад. 
Оскільки до Товариства за підтрим-
кою не зверталася жодна політична 
сила, а „Просвіта“ своїх представ-
ників не висувала, то обласна рада 
Товариства обмежилася лиш тим, що 
не рекомендувала підтримувати по-
літиків і партії, які заплямували себе 
корупційними чи антиукраїнськими 
діями.

Рада заслухала звіт про вико-
ристання зібраних доброчинних 
коштів (опубліковано на сторін-
ці „Просвіти“ в інтернеті, а також 
у ч. 30 „Аудиторії“). Збір пожертв 
на потреби поранених бійців, які лі-
куються у Львівському військовому 

госпіталі, та на подарунки до свята 
Миколая дітям з родин загиблих вій-
ськових і Небесної Сотні у Політех-
ніці триватиме й надалі. Зокрема, 
просять кафедри та інші підрозділи 
університету взяти по одній такій 
родині і надати їй адресну допомогу 
або організувати подарунок від св. 
Миколая.

Серед найближчих заходів, які 
запланувала „Просвіта“ Політех-
ніки, — підготувати фото- і відео-
матеріали про Голодомор в Україні 
з використанням сучасних техно-
логій, щоб охопити якнайбільше 
число студентів, викладачів і пра-
цівників.

До річниці створення Товариства 
(8 грудня) ухвалили провести вечір 
пам’яті політв’язня радянського ре-

жиму, педагога, письменниці й ак-
тивної просвітянки Ірини Калинець.

Очільник Товариства Христина 
Бурштинська рекомендувала голо-
вам комісій ради при складанні пла-
нів роботи на 2016 рік врахувати на-
самперед дві важливі дати: 150-річчя 
Михайла Грушевського і 160-річчя 
Івана Франка.

Члени переговорної групи до-
повіли присутнім просвітянам про 
результати зустрічі з проректором 
Р. Коржем і ректором Ю. Бобалом 
щодо реорганізації музею історії 
Політехніки, про досягнуте порозу-
міння, вислухали слушні пропозиції 
членів ради і пообіцяли донести їх до 
керівництва університету.

Ярослава ВЕЛИЧКО

Закінчення. Початок у чч. 29, 30
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Голос Богдана: А ти живеш, Влодку?
Кроки йдуть до дверей, і ми пере-

ляканими курятами шурхаємо вмить 
на кухню та робимо вигляд, що ре-
тельно п’ємо чай.

Двері відчиняються, Богдан кидає 
погляд на нас, та однак продовжує 
розмову:

— Ти мертвий. Для України — 
мертвий.

Не зупиняючись, проходить до 
вхідних дверей і йде геть. Так тяжко 
йде, наче вмить на сто літ постарів.

Ми ніколи не обсуджували з то-
бою те, що нам ніколи не казали, але 
ми знали. Ось тільки тепер тою фра-
зою ти виказуєш біль. Не зжитий, не 
пережитий, не прощений. І мені рап-
том стає зрозумілим твій тотальний 
сарказм, твоя зневага до людей, і, 

врешті, твоє небажання жити. Ти не 
простив. Жодного, хто не підійшов. 
І тих, в камері. І тих, хто пізніше пе-
реходив на інший бік вулиці, не ба-
жаючи спілкуватися з „неблагонад-
йожними“, і тих, хто голосно кричав 
„осанна“ конвоїрам різних мастей, 
і тих, хто просто тікав в кущі з при-
воду чи без нього. 

А я? Я простила?

Народилася 18 черв-
ня 1965 р. в м. Інта ав-
тономної республіки 
Комі (Росія), в родині 

репресованих. 1982 р. 
закінчила із золотою 
медаллю школу в Іва-
но-Франківську. Два 
роки працювала слюса-
рем на Івано-Франків-
ському фурнітурному 
заводі. 1984 р. вступи-
ла до Львівського лісо-
технічного інституту, 
який закінчила з відзна-
кою. 1992 р. вступила 
в аспірантуру за спе-
ціальністю „філософія 
політики“, 1998 р. за-

хистила кандидатську 
дисертацію на тему 
„Історіософські осно-
ви українського наці-
онально-визвольного 
руху 1920–1950 рр. ХХ 
століття“. Працювала 
вчителем у Прикарпат-
ському військово-спор-
тивному ліцеї-інтер-
наті (м. Богородчани), 
з 1998-го — викладач 
Прикарпатського уні-
верситету ім. В. Стефа-
ника, кафедра філософії. 

Читає курси: філософія, 
філософія політики, 
історія української фі-
лософії, методологічні 
проблеми філософії, по-
літична концепція наці-
оналізму.

Основні наукові інте-
реси — філософія полі-
тики, українське держа-
вотворення, телеологія. 
Автор багатьох наукових 
статей, блогів. Прова-
дить активну громадську 
діяльність.

ГАЛИНА ДИЧКОВСЬКА, 
кандидат філософських наук, доцент

* Дата Мовного майдану у Києві.

На Сходах. Розмова, якої не було

7/8.07.2012*. Сходи. 4 година 
ночі.

— Ростику! Агов!
— Не так голосно. Людей побу-

диш.
— Ти давно тут?
— Від того часу, як ти покликала.
— А, то якась жінка читала Тичи-

ну і сказала, що хотіла б, щоб поет 
був тут, з нами. Відразу за нею, зов-
сім непередбачувано і несподівано 
Архипчук тицьнув мені мікрофона, 
бо було мало людей і треба було за-
ймати ефір. А в голові порожньо, як 
в гаманці напередодні авансу. Ото 
щось там (в голові) пошкрябала і ви-
рішила сплагіатити. Тут кликали Ти-
чину, давайте покличемо тих, кого б 
ми хотіли бачити тут, з нами. Люди 
почали називати: Василя Симоненка, 
Василя Стуса, Лесю Українку, Шев-
ченка, Мазепу, Петлюру, Хвильо-
вого, Бандеру, Ольжича, Крутянців, 

Валерія Марченка, хтось навіть наз-
вав Любченка, а потім знову вдаль 
віків — Сковороду, Виговського, 
Скрипника, Шухевича… Століття, 
політичні напрями, ієрархії пере-
мішувалися довільно і витворювали 
якусь дивну гармонію. Сергій назвав 
ім’я мого батька, а я подумки назвала 
Богдана і Ростислава Феників. Люди 
встали. Було враження, що простір 
світліє і наповнюється силою.

В мене хтось забрав мікрофон 
і почав переводити все в скорботу…

Господи, не годні ми, щоб не поп-
лакати: „Які ми бідні, які вони бідні!..“.

Як можна було так не чути мо-
менту? Не чути сили єднання? Того, 
що не поєднувалося історично, по-
літично, логічно і ще казна-як, а тут 
звучало симфонією?!

Мікрофона віддали, і ще вдалося 
кілька акордів таки взяти.

Сила їхньої любові була тут. На 
Сходах. Скорбота була не до речі. 
Хотілося дякувати. Тим, кого нази-

вали. Тим, хто стояв на сходах. Ки-
єву. Цій теплій ночі… Просто хоті-
лося дякувати…

— Я знаю, я бачив.
— Ростику, як ти думаєш, ці 

люди, що тут… вони… Вони підійш-
ли до Богдана?

— Вони не просто підійшли. Вони 
були з ним там. На допиті. Вони три-
мали його душу в долонях, доки його 
били… Бо якби він не витримав, то 
їм би не було чого народжуватись… 
А він би не витримав, якби не вони…

— То було в 1947-му… Їх ще 
й близько на світі не було…

— Вони були. За завісою. Як ось 
зараз я.

— Ростику, дякую тобі, що ти 
зараз тут. Хай і за завісою. Не бачу 
тебе, але чую. Завіса з часом прозо-
ріє. Тоді є змога бачити більше.

— Від чого завіса прозоріє?
— Від віри. Від здатності дяку-

вати вниз і вгору. Вниз — тим, що 
були. Вгору — тим, що будуть.
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особливий гість

„Воюватиму“ на двох 
фронтах — до перемоги
Сім’я Скопів — це відомі художники, активісти, ті, що були на 

передовій під час Революції Гідності, хто від початку військових 
дій безперестанку допомагають своєю творчістю фронту. Михайло 
Скоп — наймолодший представник цієї родини; молодий і амбітний; 
іконописець, музикант, поет, прозаїк. Поспілкувалася з ним про поєд-
нання творчості та волонтерства, а також особливості відродження 
українського іконопису:

Ікона як окрема бойова 
одиниця

— Все починалося з Революції Гід-
ності, активніше розвинулося, коли 
почалася війна і стало зрозуміло, що 
лише волонтерство спроможне вря-
тувати ситуацію. Багато акцій, аук-
ціонів робив разом із батьком, ще 
більше — паралельно з ним. Навіть не 
встигаю відстежувати всі. Мені про-
сто телефонують, де потрібні ікони, 
і я передаю. Працюю лише з людь-
ми, які, впевнений, скерують кош-
ти справді на підтримку воїнів. Мої 
роботи є в багатьох країнах Європи, 
зокрема в Канаді, Німеччині, а також 
у Саудівській Аравії. Зараз проводимо 
аукціони в Іспанії, Італії та Чехії.

Нещодавно у Києві проходила 
наша виставка-продаж „Гонта“. Там 
вдалося зібрати 80 тис. грн. — кошти 
на тепловізор. Також мої дві роботи 
(розмальовані ящики з-під набоїв) 
були на аукціоні „Мистецтво допо-
моги“ у Львові. Отримані 20 тис. грн. 
спрямував на потреби військового 
стоматологічного центру.

Чимало ікон відправили на пе-
редову, бо хлопцям необхідні були 
обереги. Цікавий феномен: раніше 
на тій території на кілька сіл не було 
жодної святині, а з початку бойових 
дій приїхали капелани і почали ство-
рювати каплиці, тож ікони переда-
вали й туди.

Ще одне захоплення — малю-
вання на прапорах. Це моя „фішка“. 
Ідея виникла ще з початку війни, 
але втілювати почав її в січні цього 
року. Надихнувся майданівською 
традицією розмальовувати щити 
і шоломи. В час війни думав, як 
зробити, щоб ікони були частиною 
боротьби, щоб воїни мали їх завж-
ди біля себе. Тоді згадав традицію 
часів козаччини, січових стрільців, 
коли на знаменах був святий Миха-
їл, Богородиця. Вже створив двад-
цять таких стягів, мій батько теж 
долучився і намалював ще чотири 
прапори. Зрозуміло, що ікона сама 
собою свята, а там вона стає окре-
мою бойовою одиницею.

Другий фронт: 
відродження 
українського іконопису
Є ще один фронт — культурний. Він 
не дуже помітний, але це страшна 
боротьба, яка точиться проти нас ві-
ками і має жахливі наслідки.

З давніх-давен українська ікона 
була в церквах. Та поступово Москва 
почала боротьбу з цим культурним 
явищем. Говорили, що це все не-
правильно, неканонічно; спалю-
вали, нищили, бо треба малювати, 
як у Греції, в Росії. Політика нав’я-
зування комплексу меншоварто-
сті — це величезна перемога Крем-
ля. Я люблю різні мистецькі течії, 
роботи всяких майстрів. Але справ-
ді, „коробить мозок“, коли захо-
диш в українську церкву, священик 
в українському вбранні, українське 

вишиття над образами, а посередині 
храму — „Тройца“ Андрєя Рубльова, 
бо це канонічно. А українська іко-
на — „простонародне мистецтво“. 
На жаль, таке переконання не зале-
жить від конфесії.

Наведу кілька фактів, щоб не 
бути голослівним. На початку 
XV ст. польський король замовив 
русину (українцю) майстру Ан-
дрію розписати свою королівську 
каплицю в Любліні. Вона повністю 
розписана українськими іконами. 
Якщо українець неповноцінний, 
то чому король замовляє цього 
майстра? Чому в XVII ст. у Жовкві 
при королівському дворі був укра-
їнських цех Рутковича, а недалеко 
майстерня Кондзелевича? Чому все 
козацьке бароко — розкішні укра-
їнські ікони? Гетьманство — це за-
можні люди, з європейськими осві-
тами, культурним розвитком, який 
був значно вищий, ніж у сучасних 
можновладців, і вони розвивали 
українську ікону.

Українські малярські цехи існу-
вали в Самборі, Судовій Вишні, Пе-
ремишлі, Львові, Києві і багатьох 
інших містах; цікаві мистецькі на-
прямки, про які в Москві навіть не 
чули. Тому абсурдно говорити, що 
наші ікони — творіння недовчених 
сільських богомазів, що погано ко-
піювали Візантію.

Грецькі чи російські іконописні 
стилі — це умовно передані форми, 
емоційна відсутність іконописця 
(бо людина скверна), тобто копію-
вання без жодних емоцій. В укра-
їнському іконописі є дуже багато 
компонентів з різних мистецьких 
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воїнам АТО як не ділом, то хоча б мо-
литвою, толерантні. На першому міс-
ці у них — родинні і європейські цін-
ності, а також історичні діячі, вони, 
як і дорослі, чекають змін і реформ. Їх 
болять проблеми мови, корупції, ін-
формаційні війни тощо. Як відзначи-
ла доповідач, менші діти більше вірять 
у світле майбутнє, тоді як старшоклас-
ники такої віри вже не мають.

Дискусію про психоемоційний 
стан українських дітей у сучасних 
кризових умовах за результатами 
проекту „Життя — Тобі…“ розпоча-
ла завідувач кафедри психології УКУ, 
голова Українського Інституту дитя-
чої та юнацької психотерапії та пси-
хологічного консультування, член 
Європейської асоціації психотерапії 
Галина Католик. Вона розповіла про 
роботу з дітьми різного віку, зокрема 
з безпосередніми учасниками Сихів-
ської трагедії кількарічної давності 
і тими, хто лише слідкував за її пере-
бігом по телевізору. На її думку, а та-
кож учасників дискусії, діти, які що-
дня дивляться різні сюжети про війну 
на сході, є у дуже великій зоні ризику. 
ЗМІ варто було б дозувати такі сюже-
ти, адже матимемо покоління, яке не 
зможе повноцінно жити, працювати 
і чисто по-людськи радіти. Є діти, які 
викликають у психологів особливу 
тривогу: тихі, слухняні, неконфлікт-
ні. Саме над їхньою поведінкою тре-

ба найбільше працювати, бо з роками 
вони можуть стати неконтрольова-
ними і дуже агресивними.

Шкільні психологи, соціальні 
педагоги, працівники ЛОДА, ЛМР, 
Львівського обласного дитячого 
психоневрологічного диспансеру та 
інші вказали на необхідність введення 
у штат шкіл практичних психологів. 
Нині дуже гостро стоять проблеми не 
лише захисту дітей, а й педагогів від 
дитячої агресивності, викладання 
психології в школі („діти й так дуже 
перевантажені уроками“), ставлен-
ням батьків у родині до різних подій 
(„вони теж потребують допомоги 
психологів“), „лікування“ травмова-
них дітей їхніми однолітками у різ-
них таборах відпочинку тощо. Три-
вогу фахівців викликає і той факт, що 
47 відсотків авторів конкурсу „Жит-
тя — Тобі…“ написали твори ней-
трального характеру. А це свідчить, 
що наступне покоління може виро-
сти байдужим до нещасть, крові тощо. 
Саме тому всім небайдужим необхід-
но вийти з „комфортного стану“ і за-
йматися такими проблемними дітьми.

На основі пропозицій учасни-
ків круглого столу буде розробле-
но рекомендації для МОН України, 
органів законодавчої та виконавчої 
влади, а також для практикуючих 
психологів та соціальних педагогів.

— Вражена роботою круглого 
столу: є надія, що в Україні щось змі-
нюватиметься в плані заглиблення 

у внутрішній світ людей, — говорить 
доцент кафедри теоретичної і прак-
тичної психології Інституту права 
та психології Львівської політехні-
ки Зоя Романець. — Психологічні 
феномени, явища, що відбуваюся 
з людьми різної категорії, зокрема 
дітьми, про що нині йшла мова, це 
тільки фрагмент. Є, на щастя, люди 
зацікавлені, активні, натхненні, які 
самі продукують ідеї оздоровлення 
суспільства, підхоплюють їх від ін-
ших і можуть їх втілювати в життя. 
Як психолог і психотерапевт знаю, 
що саме психологічні знання, вмін-
ня, комунікативні навички, розу-
міння і вміння керувати своїм вну-
трішнім світом можуть створити 
перспективу для зміни суспільства 
загалом. Проект, над яким працюють 
у МІОКу, показав, що можна зробити 
щось конкретне, чітке, результатив-
не. Охоче, якщо мене запросять, до-
лучуся до проекту, оскільки праців-
ників інституту зацікавила моя ідея 
створення моніторингової системи 
наслідків АТО серед дітей в школах, 
сім’ях, різних регіонах. Ці випадки 
треба збирати централізовано, а фа-
хівці мають адекватно реагувати 
і впливати на них. Нині це можливо, 
бо сучасна травматологія і травмоте-
рапія дуже розвинені в Австрії, Ізра-
їлі, США. Треба скористатися їхнім 
досвідом, співпрацюючи з ними.

Катерина ГРЕЧИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

круглий стіл

Діти потребують кваліфікованої допомоги

СУСПІЛЬСТВО

течій, і врешті маємо унікальний 
стиль, якого ніде нема. Україн-
ська ікона дуже різна, але завжди 
проглядається життя, наприклад, 
до Христа прийшли пастушки чи 
гуцули, чи коли докладно роз-
дивлятися П’ятницький іконостас 
у Львові (XVII ст.), там біблійні 
сцени на тлі нашого середньовіч-
ного міста. Тобто всюди є емоції 
і контакт з тим часом, у якому тво-
рили образ. Коли дивитися на лик 
на українській іконі, там є рум’яна, 
є життя, перше, що бачиш — очі, що 
дивляться з любов’ю. Добродушна 
ментальність передається навіть 
на іконах Страстей і Розп’яття. На 
відміну від західного малярства, де 
бачимо людські страждання, каліц-

тва і кров; у російських — гнівного 
царя, український Христос — не-
бесний Батько, що в сакральному 
спокої і любові віддає себе в жертву.

Малювалося все легко, не було 
нашарування фарб. Незалежно, коли 
створена ікона — вона жива. А ро-
сійська ікона — це вимальований до 
„пластмасовості“ лик без найменших 
прояв життя, грубезні шари фарби, 
прискіпливість до деталей і бажання 
скопіювати, а не сотворити.

Пробити стіну 
меншовартості
Війна закінчиться, ми переможемо.  
Але для цього треба працювати. Для 
себе вирішив, що впродовж свого 

життя робитиму все для того, щоб 
у наших людей зникла снобістська 
зневага до свого, українського. Це 
постколоніальний синдром. Зараз 
постійно проваджу активну роботу 
в фейсбуці, де маю спільноту „Укра-
їнський іконопис та іконографія“. 
Там викладаю лише українські іко-
ни, в статтях обґрунтовую їхній зв’я-
зок з біблійними першоджерелами 
(для розвінчання міфу про „некано-
нічність“). Якщо хоч трохи зможу 
пробити цю стіну, то для мене це 
буде велика перемога. Знаю, якщо 
розвиватиму українську культуру 
будь-якими способами, то з цього 
буде результат.

Наталія ПАВЛИШИН
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постать на фоні історії

Пантелеймон Куліш — ідеолог 
українського відродження
Сьогодні ім’я Пантелеймона Куліша (1819 – 1897) почасти асоціюється з рома-

ном „Чорна рада“, та й мало хто знає, що він не лише український письменник, 
а й історик, мовознавець та громадсько-політичний діяч. Поруч з Тарасом Шев-
ченком та Миколою Костомаровим Пантелеймон Куліш очолив національний рух 
українців Наддніпрянщини та долучився до нього на західноукраїнський землях. 
Проходячи різні зміни в своєму житті від навчання у Київському університеті 
через тульське заслання до очолення національно-культурного життя українців, 
він вливався у середовище українських, польських та російських інтелектуалів.

Наукова діяльність істо-
рика розпочалася зі вступу 
до Київського університе-
ту 1837 року. На початку 
1840-х з’явилися його пер-
ші праці: історичний роман 
„Михайло Чарнышенко, 
или Малороссия восемь-
десят лет назад“ (1842), 
поема „Україна“ (1843) та 
„Чорна Рада“ (у першій ре-
дакції — „Чорна рада, або 
Нещаслива старосвіщи-
на“, 1843–1846, у другій 
редакції — „Чорна Рада, 
хроніка 1663 року“, 1857). 
В останній, на прикладі сю-
жету червневих подій Чор-
ної ради 1663 року історик 
намагався пояснити роль 
людини в історії. На думку 
Куліша, у проблемних си-
туаціях у народі з’являєть-
ся провідник, людина, яка 
може приводити свій на-
род до розквіту, або ж на-
впаки — нищити здобутки 
попередніх поколінь.

Наприкінці 1845 року 
Куліш долучився до ство-
рення Кирило-Мефодіїв-
ського братства. Ідеї хри-
стиянства, слов’янської 
єдності й рівності народів 
стали центральними в ді-
яльності товариства, яке 
взялось поширювати їх 
поміж українцями „устним 
і печатним словом“. За до-
несенням „студента-моска-
ля“ Петрова, Куліша зааре-
штували. Незважаючи на 
те, що його причетність до 
братства так і не довели, це 
жодним чином не вплину-
ло на вирок царської жан-
дармерії, на якій російський 
цар Микола І власноруч до-

писав: „Заборонити писати 
та на службу до Вологди“. 
Проте, за станом здоров’я 
та через численні звернен-
ня дружини до урядовців, 
Куліш 9 вересня 1847 року 
поїхав не до Вологди, з во-
логим та холодним кліма-
том, а до теплішої Тули.

Провівши три роки та 
три місяці у засланні, вий-
шов на волю. Кілька років 
не публікуючи творів під 
своїм іменем, він, нарешті, 
1856 року видав „Записки 
о Южной Руси“, що вводили 
читача не лише до історії та 
життя українського народу, 
а й дозволяли збагнути його 
культуру. Кулішеві „Запис-
ки“ високо оцінили його 
сучасники, а французький 
вчений Альфред Рамбо при-
святив їм спеціальний роз-
діл у своїй студії про Украї-
ну та її історичні пісні.

Називаючи україн-
ців „український народ“, 
„малоросійський народ“, 
„південно-руське плем’я“, 
Куліш не прив’язував їх ані 
до поляків, ані до росіян. 
Українців він вважав ко-
рінним населенням Украї-
ни, яку за ознаками мови та 
звичаїв визначав територі-
єю, що охоплювала Малу 
Росію, Білу, Чорну та Чер-
вону Русь, Донщину і Чор-
номорщину. Характерним 
для українського народу він 
вважав відсутність одно-
го етноніму, яким би вони 
себе окреслювали. Російські 
назви „черкаси“, „малоросі-
яни“ чи лайливе „хохли“ не 
сприймалось у суспільстві. 
Асоціюючи себе з давніми 

русичами й славними ко-
заками, українці називали 
себе просто „люде так собі 
народ та й годі“.

Що по-справжньому 
вирізняло українців, то це 
мова, яка для них — живе 
народне слово, що виража-
ється, насамперед, у пісні. 
Для Куліша, людини, яка 
знала давньогрецьку, дав-
ньоєврейську, латинську та 
ще шість європейських мов, 
мова не була просто засо-
бом спілкування. У баченні 
історика, „слово“ висвіт-
лює народну психологію та 
зберігає у переказах давню 
й славну історію україн-
ців, сягаючи корінням до 
найвіддаленіших часів на-
родної історії. Початки ж 
української мови Панте-
леймон Олександрович ви-
водив з давньослов’янської 
і наголошував на тому, що 
українська — саме мова, 
а не діалект польської та ро-
сійської. Перша назва укра-
їнської — руська, помил-
ково з ХVIII століття стала 
вживатись для позначення 
російської. З часів занепаду 
Русі українська мова розви-
валась уже в князівстві Ли-
товському й стала там офі-
ційною мовою: перша ре-
дакція Литовського статуту 
була написана руською мо-
вою, окрім цього всі судові 
справи велися саме нею. Не 
зникла із вжитку україн-
ська і в Королівстві Поль-
ському та Речі Посполитій. 
У 1589 році Сигізмунд ІІІ 
постановив, аби саме ця 
мова вживалась у судівниц-
тві Руського воєводства. 

Українська була основною 
мовою спілкування серед 
князівських родин Польщі 
до кінця XVII століття, коли 
її силоміць почали заміню-
вати польською.

З появою „Записок“ ім’я 
історика стало широковідо-
ме в Галичині та Буковині, 
де розвивався національ-
ний рух. У 1858 році Куліш 
вперше побував у Львові, де 
розвинув ідею єдиної куль-
тури для двох частин укра-
їнського народу. Вона поля-
гала у взаємній обізнаності 
галичан та наддніпрянців 
у культурному, насамперед 
літературному, поступі 
й використанні однієї укра-
їнської мови. Для популя-
ризації національної мови 
Куліш-мовознавець взявся 
за її очищення: прив’язую-
чись до народної традиції 
живої мови, він відкинув 
з неї російські літери й на-
дав їй милозвучності. Своїм 
власним правописом, „ку-
лішівкою“, вперше видав 
„Записки о Южной Руси“ 
(поруч з російською). А вже 
через рік світ побачила нова 
праця „Граматка“, де Куліш 
пояснив необхідні зміни 
в правописі. Його особли-
вістю було запровадження 
українських літер „и“, „і“, 
„є“ на місці їхніх російських 
аналогів та впровадження 
літери „g“ на позначення 
звуку „ґ“. Правопис істо-
рика набув популярності 
не лише у Наддніпрянщині 
та в українських центрах 
Російської імперії, а й у За-
хідній Україні, де ним кори-
стувалась значна кількість 
інтелектуалів.
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авторський проект

Ініціативи, які змінюють світогляд

У рамках проекту мовознавця 
Ірини Фаріон „Від книги до 

мети“ 21 жовтня у Львівській 
політехніці презентували збірку 
„Бандерівські читання“ та обіж-
ник „Українські студії страте-
гічних досліджень“, ініціатором 
і редактором яких є новітній 
політв’язень Юрій Сиротюк.

Гостями зустрічі були: команду-
вач ВМС України 2006–2010 ро-
ків, в.о. міністра оборони України 
2014 року адмірал Ігор Тенюх, на-
родний депутат Руслан Кошулин-
ський, директор Науково-дослідно-
го інституту українознавства Богдан 
Галайко та експерт Недержавного 
аналітичного центру „Українські 

студії стратегічних досліджень“ 
Юрій Олійник.

— Юрій Сиротюк завжди наголо-
шував, що революція — це не руйну-
вання, а передовсім докорінні зміни 
в суспільстві. Обіжник „Українські 
студії стратегічних досліджень“ — 
це результат багатомісячної роботи 
колективу експертів, які проводять 
комплексну аналітичну роботу в ца-
рині національної безпеки, здійсню-
ють розробку дієвих рекомендацій 
для уряду та ознайомлення громад-
ськості з актуальними загрозами 
у галузі національної безпеки та обо-
рони, — наголосив на презентації 
Богдан Галайко. — Об’єднані в рам-
ках цього видання обіжники дозво-
лять зацікавленим читачам просте-

жити динаміку викликів у сфері на-
ціональної безпеки, спричинених 
російською агресією впродовж кінця 
2014 — першої половини 2015 року. 
У виданні розміщена Концепція 
створення обороноздатної україн-
ської держави та суспільства — про-
грама створення всеохопної системи 
швидкої та ефективної мобілізації 
суспільства.

Багато цікавого і доброго про 
Юрія Сиротюка як людину, науковця 
і громадянина розповідали всі гості 
зустрічі. Зокрема наголосили й на 
тому, що він був ініціатором проекту 
„Записки комбатанта“ („Щоденник 
вояка російсько-української війни“).

Наталія ПАВЛИШИН

Утиски українського 
слова в 1860-их неабияк роз-
чарували вченого: 1862 року 
перестали видавати „Осно-
ву“, на Правобережжі за-
боронили продавати „Гра-
матку“, а 1863 року міністр 
Петро Валуєв видав наказ, 
що забороняв друкувати 
книги українською мовою. 
У баченні історика, саме 
мова засвідчувала існування 
народу, виділяла його з-по-
між інших. Пантелеймон 
Куліш твердив, що народ 
народжується з культури, 

центральне місце в якому 
він відводив людині, яка 
спроможна творити, вести 
за собою інших. Народ не 
може існувати без людей 
культурних, мистецьких, 
інтелектуалів, усього того, 
що Куліш називав інтелі-
генцією. Українську інтелі-
генцію він закликав служи-
ти національно-визвольній 
ідеї українців, покладаючи 
на неї великі надії, як на 
провідника свого народу. 
У „Зазивному листі до укра-
їнської інтелігенції“ (1882) 

ідеолог українського відро-
дження засуджував „найпо-
важніші доми“, що забули 
своє призначення і почали 
„нехтувати своєю вірою, 
а мову завели в занедбан-
ня“. Він наголошував, що 
відповідальність у відста-
лості культури та просвіти 
лежить саме на „луччих“ 
людях, які не створили сво-
го, а „поривали очі на чуже“.

Пантелеймон Куліш за-
кликав народ єднатися, тво-
рити науку та літературу, 
„виставити на них своє зна-

мено“. Наголошуючи, що 
все велике постає з малого, 
а потужне — з малосиль-
ного, твердив, що з малих 
кроків народ може прийти 
до своєї держави. Для того 
він пропонував відкинути 
соціальний статус, кликав 
до гурту „паненят з мужи-
чатами“ рятувати „святе 
наслідство“ — слово, що 
засвідчує існування народу.

Артем КОКОШ,  
докторант Українського 

Вільного Університету.

in memoriam

Сумна, але просвітлююча подія
Видатного українського вченого в галузі радіотехніки і пе-
дагога, професора Юрія Теофановича Величка (1903 – 1979) 
добре пам’ятають в ІТРЕ. Ось і цього року на день його уродин 
24 жовтня колеги та учні відвідали могилу вченого у с. Рудно 
біля Львова. Традиційно це Й. Захарія (невтомний організа-
тор), Т. Бардила, Б. Мандзій, О. Кліщ, Л. Закалик, І. Прудиус, 
М. Киселичник, А. Воробкевич та автор цих рядків. Після по-
кладання квітів та запалювання лампадок присутні згадува-
ли Юрія Теофановича. Особливо цікаві були спогади Йосифа 
Захарії та Андрія Воробкевича, батько якого товаришував 
з Ю. Величком. Пан Андрій написав і у 2013 році видав цікаву 
книжечку про молоді роки Юрія Теофановича, яку й подару-
вав тим з присутніх, хто її ще не мав.

Сумна, але якась просвітлююча подія. Справа Ю. Велич-
ка, його праці, ще довго служитимуть українській науці, 
а пам’ять житиме вічно.

Леонід СНІЦАРУК
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за філіжанкою кави

„Для мене є лише дві мови — 
вірменська та українська“
Анушаван Месропян мешкає у Львові майже чверть століття. Сту-

діював українську філологію, щоб повернутися до Вірменії і пра-
цювати перекладачем у структурі МЗС. Та волею долі залишився тут. 
І схоже, не шкодує.

Нелегкі студентські роки
Його любов до слова та театру тісно 
переплелися. У старших класах успіш-
но закінчив школу юних журналістів. 
Працював у театрі помічником режи-
сера. Потім служив в армії, де отри-
мав письмове клопотання на вступ до 
Києва або тодішнього Ленінграда. Та 
батьки були проти. Однак нагода вчи-
тися в Україні повторилася:

— 1991 рік. У нас — війна за 
Карабах, економічна криза, рани 
жахливого землетрусу. До театру 
на прем’єри інколи приходили ак-
тивісти Карабаського комітету. Ми, 
молодики, хотіли воювати. Але тут 
я почув: „А чи хтось готовий поїхати 
в іншу країну, вивчити її мову, стати 
перекладачем і в такий спосіб захи-
щати Вірменію?“. Я погодився. Так 
опинився у Львівському університеті 
ім. І. Франка — на підготовчому від-
діленні, потім — на філфаку.

Виживати на стипендію в час 
стрімкої інфляції було тяжко. Лише 
через 3 роки зміг відвідати батьків, 
коли за клопотанням Вірменського 
загальнонаціонального руху отри-
мав службовий квиток на переліт. 
Розвантажував вагони, працював 
у Водоканалі обхідником. Одного 
разу на парі зводив якісь підрахун-
ки, а викладач запитав: „Ви приїха-
ли сюди вчити мову чи заробляти 
гроші?“. Після пояснення, чому це 
робить, у профкомі йому видали та-
лони на харчування. Звісно, на теа-
три грошей не було. Звернувшись до 
міського очільника культури Богдана 
Стельмаха, почав отримувати безко-
штовні резервні квитки на двох.

Через фінансовий інтерес Ануша-
ван навіть отримав трійку на іспиті зі 
спецкурсу у поета Віктора Неборака:

— Мої однокурсники поспереча-
лися на 10 доларів, чи складу іспит. 
„Я — повний нуль. Поставте трієч-
ку, будь ласка“. — „Як? Ти ходиш на 
літературні заходи. Сядь і подумай 
або складай вкінці“. — „Ні, я не го-
товий“. Неборак намалював трієчку 

і спересердя кинув мені заліковку. 
Так я виграв 10 доларів і купив собі 
мешти. Знаю, що Віктор сердити-
меться, коли це прочитає…

В Україні приживався 
непросто
Вдома його запевняли: „Знаєш росій-
ську, то вивчити українську — раз плю-
нути“. Але виявилося, що це не так.

— По-перше, я не надто знав ро-
сійську, бо вчився у вірменській шко-
лі. По-друге — українська і російська 
таки відрізняються. Я приходив до по-
мешкання, вмикав брехалку (проводове 
радіо — ред.) і писав за диктором. По-
тім приносив те на підготовче відді-
лення на перевірку. Отак вивчав мову. 
А вже на третьому курсі зрозумів, що 
починаю забувати вірменську.

До навчання в аспірантурі юнака 
заохотив професор Іван Денисюк, 
який запропонував перекладати 
українською вірменський фольклор. 
У дисертації хлопець вирішив дослі-
дити вірмено-українські фольклорні 
літературні взаємини.

Тепер мав проблеми з паспор-
том — радянський уже не був дійс-
ний, а щоб отримати вірменський, 
треба було жити у Вірменії. Отож, 
був невиїзним — втратив можли-
вість стажуватися в Польщі, а коли 
одружився, то не міг поїхати з дру-
жиною-українкою до батьків. Дру-
жина поїхала до Єревана сама.

Українське громадянство отри-
мав через 6 років судових клопотань. 
Працював у студентській бібліотеці, 
УКУ, видавництві Львівської полі-
техніки. Тепер є бібліографом відді-
лу рукописних, стародрукованих та 
рідкісних книг Наукової бібліотеки 
ЛНУ ім. І. Франка.

На власній позиції
Кілька років тому Анушаван на фо-
румі перекладачів у Вірменії спро-
бував переломити стереотип щодо 

російської робочої мови. Вірменин 
розповідає про рідне село, на місці 
якого зараз штучна водойма, про ви-
мушений переїзд багатодітної сім’ї 
до Єревана. Ці спогади для нього 
особливі. Анушаван переклав тво-
ри Левона Хечояна, який описував 
трагічну долю простих вірменів. 
Презентував її у Єревані фактично 
наприкінці життя письменника.

— У моїй течці — перекладені 
міфи давніх вірменів, але не маю 
грошей на авторське право. Пере-
кладати з вірменської на українську 
важче, тому що з редактором до-
водиться узгоджувати питання на 
відстані. Також працюю над укра-
їнсько-вірменським і вірмено-укра-
їнським словником, — розповідає 
перекладач.

Із львівськими вірменами прак-
тично не спілкується:

— Не можу там знайти спільно-
думців. 10 років тому була ідея ство-
рити нашу газету. Нема газети. Коли 
вірмени святкували 1700 років при-
йняття християнства, я пропонував 
надрукувати переклади легенд давньої 
Вірменії, але це не підтримали. На 
презентації моїх видань у Львові з ві-
рменської громади ніхто не був. А ось 
київським вірменам цікава література, 
слово. Це і є моє товариство….

Коли Анушавану закидають, чому 
не розмовляє російською, відповідає:

— Для мене тут нема інших 
мов, крім української і вірменської. 
Якщо ти живеш на цій землі, їси її 
хліб, то мусиш говорити і молити-
ся цією мовою. Це для мене речі 
принципові. А втім, якщо прочита-
єте „Ладанові дерева“ Хечояна, то 
знайдете і впізнаєте мене. Власне 
цей твір змусив мене залишитися 
тут і посадити свої два ладанові де-
рева — Левона і Богдана.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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жива історія

Їм є про що згадати
Впродовж трьох тижнів, із 2 до 20 жовтня, Студентське братство Львівщи-

ни проводило ряд заходів, приурочених до 25-ліття Революції на граніті: 
реконструкцію революційного наметового містечка, фотовиставку, тема-
тичні кінопокази, патріотичний бард-вечір, різні флешмоби.

Завершальним акцентом став кру-
глий стіл „Вплив Революції на граніті 
на формування українського грома-
дянського суспільства“, який провели 
учасники тих подій Андрій Хавунка, 
Андріан Кліщ, Ярослав Рущишин, 
Олесь Пограничний, Тарас Семущак.

На жаль, молодь не надто ак-
тивно долучилася до цього заходу. 
Хоча справді було дуже цікаво. Ба-
гато особистих спогадів, розповідей 
про особливості тодішнього, вперше 
такого масового спротиву студент-
ства, який став потужним поштов-

хом до падіння страшної тоталітар-
ної системи.

Спікери круглого столу проводили 
паралелі між трьома історичними ре-
волюціями в країні, і дійшли висновку, 
що наше суспільство за час від Револю-
ції на граніті до Революції Гідності сут-
тєво структуризувалося, сформувавши 
власні цінності і традиції. А також на-
голосили на тому, що покоління перших 
новітніх українських „заколотників“ 
було активним учасником усіх трьох 
переламних історичних подій в Україні.

Н. П.

коротко
1 листопада у Львові стартував 

XII Мандрівний міжнародний 
фестиваль документально-
го кіно про права людини 
Docudays UA. Публіці проде-
монстрували 40 найкращих 
документальних фільмів 
України та світу. Відкрила 
фестиваль українська стрічка 
про лікаря-волонтера з Май-
дану — „Медик іде останньою“ 
(режисер — Світлана Шимко, 
Угорщина, Україна, 2014).

У Музеї народної архітектури 
і побуту у Львові в колишній 
каплиці монахів-студитів 
(нині адмінкорпус) знайшли 
унікальні фрески початку 
ХХ ст. Одним із авторів фресок 
є монах-студит, отець Рафаїл 
Хомин, який був польовим 
капеланом УПА. Реставратори 
Унівського студійського монас-
тиря відкрили кілька фрагмен-
тів, але припускають, що всі 
стіни приміщення у фресках. 
Унікальна знахідка тим, що ці 
фрески намалювали іконописці 
студійської іконописної школи, 
яку створив Митрополит УГКЦ 
Андрей Шептицький у 1927 році.

У приміщенні Львівської наці-
ональної наукової бібліоте-
ки України ім. В. Стефаника 
29 жовтня відкрили виставку до 
150-річчя від дня народження 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького. Експозиція виставки 
формується з трьох розділів: 
видання творів Митрополита та 
праці про його життя і діяльність, 
рукописні джерела та фото-
графії, видання з книгозбірні 
„Студіону“.

У Львові відбулася реконструк-
ція Листопадового чину. Учас-
ники військово-історичного те-
атралізованого дійства відтво-
рили для львів’ян і гостей міста 
бій за Львів у ніч з 31 жовтня 
на 1 листопада 1918 р. У рекон-
струкції взяли участь близько 
30 львів’ян і півсотні учасників 
з Києва. Також у центрі міста 
пройшли урочисті заходи із 
вшанування пам’яті Січових 
Стрільців і вояків УГА. 1 листо-
пада на Янівському кладовищі 
відбулися покладання квітів до 
меморіалу УГА та УСС і поми-
нальна панахида.

За матеріалами інформагенцій

презентація

Співаник для військових
Співаник „Між двома блокпостами“ 29 жовтня презентувала Волонтер-

ська ініціатива „Львівський Лицар“, яка допомагає українським вої-
нам. Переповнена зала засвідчила — справа потрібна та цікава.

Це вже друге видан-
ня такого співаника 
(перша — „А війна 
війною…“). Ідея ство-
рення таких видань 
виникла за ініціативи 
співака Андрія Хавун-
ки, щоб протистояти 
„блатному“ росій-
ському шансону, який 
зазвичай на дозвіллі 
співають військові. 
Адже є чимало гарних 
давніх і сучасних пі-
сень українських ав-
торів, які можна вико-
нувати під гітару. Співаники разом із 
гітарами передають у зону бойових дій. 
Також можна було придбати співаник за 
визначену (або більшу) суму — 250 грн. 
або 100 дол., які спрямують на закупів-
лю спорядження для військових.

Співаник (вийшов друком у Видав-
ництві Львівської політехніки завдяки 
підтримці директора Івана Паров’яка) 
доповнений компакт-диском із запи-
сами пісень у виконанні Анастасії-Ма-
рії та Андрія Хавунок, Тетяни Кульки, 
гурту „Чорні черешні“, чоловічого 
ансамблю хорової капели „Дударик“, 
дуету „Курінь“, Валдіса Мухара, октету 

„Орфей“, Олега Садецького. Записали 
в студії „Мелос“, звукорежисер Богдан 
Стефура та Роман Климовський (орга-
нізація запису).

Презентація співаника, яку модеру-
вав один із ініціаторів створення спіль-
ноти „Львівський Лицар“ — Андрій 
Салюк, відбувалася у поєднанні різних 
пісенних виступів. Виконавці Андрій 
Хавунка, Валдіс Мухар, чоловічий ан-
самбль хорової капели „Дударик“, октет 
„Орфей“ заспівали пісні, які записали 
для компакт-диску співаника.

Наталія ПАВЛИШИН
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наставництво

Добрі традиції взаєморозуміння 
та співпраці
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму 

ім. В. Чорновола — наймолодший інститут Львівської політехніки. 
Та, незважаючи на це, він досить органічно влився до складу універ-
ситетської спільноти, поєднавши власні традиції з порівняно давніми 
політехівськими. Особливу увагу в ІЕПТ приділяють не лише навчан-
ню, а й роботі зі студентами на дозвіллі, кураторству.

Профорієнтаційна 
і наукова робота
— Всюди, де можемо стараємося 
студентів задіяти: конкурси, зма-
гання, поїздки. Намагаємося якомо-
га більше інформувати їх про захо-
ди, пов’язані з профорієнтаційною 
роботою. Так, нещодавно у Львові 
відбувся Міжнародний форум інду-
стрії туризму та гостинності, тож 
майже всі наші студенти відвідали 
цей захід. Бо це добра можливість 
дізнатися про свою майбутню про-
фесійну роботу, — розповів завіду-
вач кафедри туризму Андрій Тере-
бух. — Стимулюємо їх і до наукової 
роботи. Для студентів під час нав-
чання є чимало можливостей, тож 
стараємося підказувати і вчасно 
скеровувати. Так само це стосується 
і практики, працевлаштування. Ба-
гато туристичних фірм, готелів за-
цікавлені, щоб молодь ще з універ-
ситету активно долучалася до прак-
тики. Таких можливостей в Україні 
та за кордоном чимало. Тож активні 
студенти, особливо в нашій сфері, 
завжди мають можливість себе ре-
алізувати.

Спортивні змагання 
та мандрівки
Студенти беруть участь у різних 
спортивних заходах: у змаганнях зі 
спортивного туризму „Карпатська 
веселка“, у Всеукраїнському чемпіо-
наті зі спортивного туризму „Кубок 
Карпат“. Особливість цих змагань, 
як зауважив асистент кафедри ту-
ризму Василь Костючко, в тому, що 
маршрут команда дізнається лише 
на старті.

— Дають шматок карти, на-
несені від руки пункти, і з гру-
пою треба пройти 60 км. Це дуже 
складні змагання, оскільки часто 
доводилося йти не по стежках чи 

дорогою, а траверсувати гору, 
лізти через хащі, форсувати річ-
ку, — розповів Василь Миколайо-
вич. — Після першої участі у „Куб-
ку Карпат“ ми зрозуміли, що треба 
бути підготовленими. Зараз біль-
шість тих студентів стали ядром 
команди, яку вже формуємо, щоб 
наступного року знову долучитися 
до змагань.

Студентське 
самоврядування
— Завжди долучаємося до універ-
ситетських фестивалів „Осінь По-
літехніки“ і „Весна Політехніки“, 
нещодавно брали участь у конкур-
сі туристичної пісні „Бабине літо“ 
(посіли третє місце). Стараємося 
розвиватися в різних напрямах: на-
уковому, спортивному (ходили на 
гору Пікуй, влаштовуємо футбольні 
турніри), організовуємо різні вікто-
рини, граємо в „Мафію“, — розпові-
ла голова профбюро ІЕПТ Наталія 
Кульчинська.

— Минулоріч готували виставу 
до свята Андрія. Цього року зно-
ву хочемо зробити гумористичний 
спектакль. Стараємося, щоб наша 
діяльність була цікава для студентів 
із різними вміннями та вподобання-
ми, — додала очільниця культмасо-
вого відділу четвертокурсниця Ма-
рина Тутик.

— Нещодавно проводили зна-
йомство з першими курсами нашого 
інституту. Цього року досить велика 
активність і зацікавлення роботою 
в профбюро. Новачкам завжди дає-
мо працювати в тій сфері, де почу-
ваються впевнено. Для ще більшої 
популяризації діяльності профбюро 
плануємо провести арт-фестиваль, 
щоб долучити творчих людей. Це 
буде невеличкий концерт з цікавою 
програмою, фотосушкою, конкур-
сом. Думаємо, це буде добрий сти-

мул для дальшої роботи, — поділи-
лася думками очільниця креативно-
го відділу четвертокурсниця Аліна 
Яковина.

Формують не лише 
студента, а особистість
— Свою роботу зі студентами ґрун-
тую на переконанні, що добрий фа-
хівець і людина формується не лише 
на парах, а й у позанавчальний час. 
Щоб якомога ширше сформувати 
світогляд молоді, важливо пра-
цювати в різних напрямах, давати 
можливість розкривати таланти. 
У вищу школу я прийшла з профе-
сійного театру, зараз (поряд з ін-
шими дисциплінами) викладаю 
„Організацію анімаційної діяльно-
сті“ майбутнім фахівцям з туризму, 
а також займаюся наставництвом. 
Завжди налаштовую своїх студентів 
на успіх, наголошуючи, що всі вони 
самодостатні і геніальні; працюю 
з ними й творчо. Тішить, що можу 
їх впізнати на сцені з-поміж висту-
пів команд — вони завжди творчі, 
позитивні і культурні. А яка людина 
в житті, така й на сцені, бо сцена, 
як збільшувальне скло. Ніколи не 
диктую студентам — молодь за-
раз не потрібно навіть надихати, 
а просто вчасно і влучно попра-
вити, — поділилася своїми думка-
ми старший викладач кафедри ту-
ризму Ольга Недзвецька. — Тому 
важливо налагодити наставницьку 
роботу, щоб не втратити зв’язку зі 
студентами в позанавчальний час. 
Моя група, зараз це вже четверто-
курсники, стали колективом зі сво-
їм мікрокліматом — підтримують 
один одного, співпереживають, 
чого в інших групах недостатньо. 
Такі стосунки зав’язалися у нас ще 
на першому курсі. Студент прихо-
дить в університет стати фахівцем. 
Але залишаються нереалізовані їхні 
хобі, таланти які можна розвинути 
саме завдяки дієвому студентсько-
му самоврядуванню і наставництву. 
Щоб молодь жила повним життям 
і справді відчувала, що студентські 
роки — це найкращий час.

Наталія ПАВЛИШИН
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на сцені

„Біда від ніжного серця“

Посміятись і оцінити оплеска-
ми акторські здібності своїх 

колег-студентів у виставі про 
сьогодення можна було ввечері 
28 жовтня в актовій залі І корпу-
су Львівської політехніки.

Ще наприкінці серпня акторська 
школа „ВК Studio“ запрошувала усіх 
охочих отримати навички акторської 
майстерності та імпровізації, сценіч-
ної мови та сценічного руху. Сьомого 
вересня відбулась початкова зустріч 
у Першій львівській медіатеці на 
вул. Мулярській, 2а. Такі заняття під 
керівництвом акторки Національного 
академічного українського драматич-

ного театру ім. М. Заньковецької Анни 
Матійченко відбуватимуться два рази 
на тиждень, а завершиться курс поста-
новкою вистави та отриманням серти-
фікатів. Тим часом випускники школи 
вже об’єдналися в молодіжний театр 
„Мельпомена“, і 28 жовтня творчий 
відділ Колегії та профбюро ІНЕМ 
представив його разом із комедією 
за адаптованою п’єсою Володимира 
Сологуба „Біда від ніжного серця“ на 
університетській сцені.

Цікаво, що глядацька зала, напів-
порожня на початку вистави, впро-
довж сценічної дії поступово напов-
нювалася глядачами — можливо, живі 
позитивні емоції стали магнітом для 

тих, хто проходив повз відчинені две-
рі… Власне емоції і гра акторів були 
у постановці найпривабливішими, бо 
сам сюжет п’єси нехитрий і передба-
чуваний: син багатія Петра Рошенка 
має ніжне серце, що „тільки спідни-
цю побачить — тане“, ніяк не дає собі 
ради з дівчатами, котрі готові на все, 
щоб вийти заміж не так за нього, як за 
два мільйони батьківського спадку. 
Впродовж години муки вибору дон-
жуана закінчились щасливо — задо-
волені глядачі покидали залу з надією 
повернутися туди на перегляд нової 
цікавої постановки.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

високі ноти

Вечори, наповнені мелодіями
Камерний оркестр „Поліфо-

нія“, анонсуючи два потужні 
концерти, що мали відбутися 
поспіль, можливо, дещо сумні-
вався отримати повні зали слуха-
чів, які будуть чутливо реагувати 
на запропоновану музику. Однак 
тепер, коли відзвучав і Бах, 
і Бреговіч, і Вільямс та відшуміла 
злива оплесків, можна впевнено 
сказати — хвилювання були мар-
ні і все виконане варте повтору.

Концерт у Будинку орґанної та ка-
мерної музики дуже пасував до самої 
будівлі, в якій відбувався: притише-
не світло зали, таємничі вуличні 
бліки, певна урочистість і духовна, 
класична музика, де все виважено, 
дещо піднесено. Діалогічне солю-
вання скрипок, чіткі рухи диригента 
Романа Кресленка — Генрі Перселл, 
Джованні Баттіста Перголезі, Йозеф 
Гайдн і — цілком органічний перехід 
до композиторів ХХ століття…

Зовсім інша атмосфера чекала на 
слухачів наступного дня в актовій залі 
І навчального корпусу Львівської полі-
техніки — більше розкутості, почуттів, 
веселощів. І знову — той же Бах, його 
Концерт для двох скрипок та оркестру, 
але вже пожвавлений сучасним тракту-
ванням камерного оркестру „Крещен-
до“ з НТУ „ХПІ“ (на світлині). Виступ 
харків’ян підтримав швидкі ритми, за-
дані львів’янами — весела полька й „Ін-

діана Донна Лі“ Чарлі Паркера припали 
всім до вподоби. Так би мовити „чор-
ною родзинкою“ програми став виступ 
Блеза Малаби — його запальна енерге-
тика, вміння спілкуватись із залою під-
няли температуру аудиторії ще на кіль-
ка градусів. Незмінно пристрасним на 
сцені був і гурт Rockoko — хлопці зір-
вали шквал овацій. А завершився вечір 
творчим експериментом — „Крещен-
до“ й „Поліфонія“ спільно виконали 
твір Карла Дженкінса „Палладіо“. 
Гості повезли додому, до Харкова, 
герб Львівської політехніки й, споді-
ваємось, добрі враження.

коротко
У Палаці мистецтв розпочала 

роботу соціально-мистецька 
виставка „Славетні українці: тор-
каючись, бачу“. До уваги відвіду-
вачів представлено 12 скульптур-
них портретів визначних постатей 
України: І. Франка, Лесі Українки, 
А. Шептицького, С. Нігояна, Г. Ґон-
ґадзе та ін. Виставка розрахована, 
передовсім, на людей з вадами 
зору. Ознайомитись з нею вони 
зможуть за допомогою тактильних 
відчуттів і аудіоозвучення, яке 
здійснили С. Вакарчук, Джамала, 
П. Табаков.

45-й МКФ „Молодість“ оголосив 
переможців — гран-прі отримав 
фільм режисера з Ізраїлю Талі 
Шалома-Езера „Принцеса“. Перше 
місце у студентському міжнарод-
ному конкурсі посів фільм „Дисци-
пліна“, режисер — Крістоф М. Сабер 
(Швейцарія). Найкращим фільмом 
національного конкурсу визнано 
„Віддалік“ Катерини Горностай.

Працівники Історичного музею 
у Львові повернулися з IV му-
зейного фестивалю, що про-
ходив у Дніпропетровську, 
з найвищою нагородою. Цьо-
горіч тема фесту була „Музей 
і діти“. Тож львів’яни вирішили, 
що найкраще повезти на фес-
тиваль зброю, якої торкалися 
руки малюків. Це шабля, шпага, 
аркебуза, датовані XVII–XIX ст. 
Ними вчилися вправлятися діти 
європейської шляхти.

За матеріалами інформагенцій
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арт-проект

Образ, підсилений словом
У стінах галереї МО „Дзиґа“ відкрито експозицію сучасного сакраль-

ного живопису молодої львівської мисткині Олени Смаги, поєднану 
з поезією французького отця Дені Кардіно. Проект Immanuel („З нами 
Бог!“) — це незримо-видимий діалог двох осіб, серця яких відкриті до 
світу й того, хто його створив.

Оглядаючи твори, відвідувач вистав-
ки мусить відкинути традиційні уяв-
лення про ікону, бо вони радше нага-
дують замальовки кульковою ручкою 
на полях шкільного зошита або гра-
фіті, що розривають міський сірий 
простір вибухом променів-ліній. 
Першим, не простим, а вдумливим 
і емпатичним, оцінювачем робіт ще 
у майстерні Олени Смаги став отець 
Дому Серця (католицький рух, якому 
цьогоріч виповнюється 25 років) Дені 
Кардіно. Побачене спонукало його 

дати свій коментар, 
поетичний, благого-
війний — богословське 
прочитання живопису 
знайшло своє місце 
біля картин у галереї.

— Її твори вимага-
ли відповіді — правда 
таланту не може за-
лишати нас байдужи-
ми. Зображені образи 
шокують, їх можна 
сприймати як фото, 
але, придивившись 
ближче, розкрива-
єш їхню потужність. 
Роботи Олени подіб-
ні на роботи Андрія 
Руб льова — вони нам 
нагадують, що на нас 
спрямований погляд 

милосердя, який каже „не бійся, 
я з тобою“. Найважливіше у вис-
тавці — знайти час оглянути її, 
насолодитись побаченим і довше 
споглядати, — поділився своїми 
спостереженнями на відкритті екс-
позиції отець.

На думку мисткині, її творчий 
вогник об’єднався з творчим вогни-
ком отця Дені — і стало більше по-
лум’я. Погрітися і побачити в його 
відблисках Бога всі охочі можуть до 
24 листопада.

пісенні мандри

„Сузір’я“ засвітилося і в Ризі

Міжнародний фестиваль твор-
чості української молоді 

„Балтійські зорі“ 23–26 жовтня 
приймав у Ризі українську деле-
гацію, до складу якої ввійш-
ли дівчата-політехніки з тріо 
„Сузір’я“, що перед тим здобуло 
нагороди на фестивалі „Доля“.

У перший фестивальний день тріо 
провело в українській школі (одній 
з найкращих у Ризі, хоч учні спілку-
ються переважно російською) май-

стер-клас — діти вчилися співати 
пісню „А сорочка мамина біла-біла“, 
а потім виконували її на великому 
концерті, який відкривав фестиваль. 
До речі, наступного року школі ви-
повнюється 25, тож „Сузір’я“ отри-
мало запрошення на ювілей.

На відкритті фестивалю тріо висту-
пило і як один колектив, і сольно, їхній 
виступ доповнив своїми піснями на-
родний артист України Мар’ян Гаден-
ко. Крім цього, дівчата мали честь по-
знайомитися з послом України в Латвії.

Наступного дня на гала-концерті 
„Сузір’я“ співало лише „Місто спить“, 
хоч слухачі хотіли почути й ті компо-
зиції, що звучали раніше. Артистів на 
завершення фестивалю нагородили 
грамотами й цінними призами.

„Сузір’я“ своїм співом підтрима-
ло українців у Прибалтиці і вияви-
ло, що Рига дуже схожа на… Львів. 
З приємних спогадів дівчат — поїздка 
в Юрмалу, прогулянка берегом Бал-
тійського моря, зупинка у Вільнюсі, 
ночівля у Мінську. У найближчих пла-
нах колективу — поїздка до Франції.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно
Невдовзі у книгарнях з’являться 

перша українська розмальовка 
для дорослих „Я люблю Україну“ 
і розмальовка за мотивами „Гаррі 
Поттера“. „Я люблю Україну“ для 
„Урбіно“ на основі українського 
декоративного розпису створила 
художниця Олеся Вакуленко. Роз-
мальовку про Гаррі Поттера видає 
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“.

Маємо змогу почути українську вер-
сію Imagine Джона Леннона — ком-
панія UNICEF, яка захищає права 
та добробут дітей у всьому світі, 
запропонувала відомим у своїх 
країнах виконавцям надати хітові 
нового життя. В Україні почесне 
право інтерпретувати легендарно-
го бітла отримали Дмитро Шуров 
(„Pianoбой“) та Андрій Хливнюк 
(„Бумбокс“). Записали композицію 
за участю струнного оркестру в сту-
дії Шурова. Режисером відеокліпу, 
схожого на невелике документальне 
кіно, став Денис Захаров.

На українські екрани вийшов новий 
український фільм режисера Ва-
лерія Ямбурського „Гетьман“, який 
розповідає про один із періодів 
у житті Богдана Хмельницького. Хоч 
історія розпочинається з 1647 року 
і показує повстання українського 
козацтва проти польської шляхти, 
головною сюжетною лінією є тра-
гічна любов Богдана Хмельницького 
(Костянтин Лінартович) до молодої 
польки Гелени (Фатіма Горбенко). 
Частина зйомок пройшла саме 
у тих місцях, де відбувалися події — 
в Олеську, Свіржі та Золочівському 
замку на Львівщині. А також — 
у Львові, Кам’янці-Подільському 
та Києві.
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у фокусі

„Львів має шанс стати ще й 
інтелектуальною столицею України“
Застереження короля Прусії Фрідріха Великого 

„шахи виховують схильність до самостійного 
мислення, а тому не слід їх заохочувати“ й іронічне 
переконання гросмейстера Пауля Кереса „жінка 
ніколи не гратиме в шахи на рівних з чоловіками, 
тому що вона не може п’ять годин сидіти за дошкою 
мовчки“ у нас успішно зігнорували — з вересня 
у львівських школах запровадили безкоштовні 
шахові гуртки, а ми все частіше чуємо, що шахову 
корону приміряють українки. Чому так і чого слід 
очікувати далі — у розмові з к.м.с. з шахів, виклада-
чем ЛДУФК Антоном Литвинцем.

— На  Чемпіонаті  світу 
серед дівчат до 20 років пе-
ремагає  студентка  ЛНУ 
ім. І. Франка Наталія Букса, 
восьмилітня киянка Вероні-
ка Веремюк стає чемпіонкою 
Європи серед юнаків і дівчат 
(8 – 18 р.)… Антоне, тепе-
рішня активізація українок 
у шахах є явищем закономір-
ним чи то просто щасливий 
збіг, випадковість?
— І так, і ні. Однак певна 
закономірність існує — 
львівська школа шахів най-
сильніша в Україні, львів-
ський тренер Володимир 
Грабінський виховав десять 
гросмейстерів… Якщо го-
ворити про юніорів, то ба-
гато наших дівчат виграва-
ло чемпіонати світу, зокре-
ма Анна Музичук — шість 
разів. Але в дорослих зма-
ганнях Україна, на жаль, не 
славилась перемогами — 
можливо, не всі шахісти до-
ростали до дорослого рівня 
або на початковому рівні 
перегорали й далі не могли 
себе реалізувати. Два роки 
тому чемпіонкою світу ста-
ла Анна Ушеніна, торік — 
Марія Музичук, але бум 
з’явився власне після ви-
грашу Марії. Він сколихнув 
шахову спільноту Львова, 
доклався до цього і приїзд 
президента Міжнародної 
шахової федерації (ФІДЕ) 
Кірсана Ілюмжинова.

— А  як  Ви  оцінюєте  поя-
ву  безкоштовних  шахових 

гуртків у школах Львова — 
піархід місцевої влади, по-
вернення до традицій, запо-
зичення чужого, іноземного 
досвіду?
— Приємно, що таке 
нововведення сталось, 
я про нього мріяв. Взага-
лі, шахи як окремий вид 
спорту з’явились уперше 
в ДЮСШ в 60-х роках ми-
нулого століття, до того ж 
у Львові — в ДЮСШ №2, 
під керівництвом Віктора 
Карта, який виховав бага-
то відомих спортсменів. 
І лише згодом, теж у Льво-
ві, в 1976 році з’явилась 
перша шахова спеціаліза-
ція в університеті фізич-
ної культури. Раніше, хто 
хотів займатися шахами, 
мусів офіційно освоювати 
інший вид спорту — ві-
домий гросмейстер Олек-
сандр Білявський, який, до 
речі, готував Музичук до 
чемпіонату світу, навчався 
на настільному тенісі.

Гуртки не придумав 
наш мер, це ідея, з реалі-
зацією якої носиться вже 
багато років президент 
ФІДЕ. Крім цього, у світі 
вже близько в десяти кра-
їнах шахи є обов’язковим 
предметом для школярів. 
Кірсан Ілюмжинов, коли от-
римав згоду на обстоюван-
ня титулу Музичук у двобої 
з абсолютною чемпіонкою 
світу китаянкою Хоу Іфань 
у лютому наступного року 
у Львові, запропонував Са-

довому провести ряд заходів 
рекламного характеру — 
відкрити гуртки, проводи-
ти майстер-класи, видавати 
книги, які би популяризу-
вали шахи у суспільстві. 
Тож Львів, який тривалий 
час є культурною столицею 
України, тепер має шанс 
стати ще й інтелектуаль-
ною. Зрештою, шахи зага-
лом добрі для дітей — вони 
вчать їх аналізувати свої дії 
й вчинки інших, розвивають 
логічне мислення.

— Але є частина батьків, 
які скептично налаштова-
ні щодо гуртків, бо ж „хто 
ті гуртки веде — як не вчи-
тель праці, то вчитель ма-
лювання“…
— На жаль, через те, що 
досі не було соціального 
запиту на навчання шахам, 
маємо брак кадрів. На ша-
ховій спеціалізації у Льво-
ві навчається в середньому 
два-три студенти на кож-
ному курсі, а є випуски, де 
нема жодного. Крім цьо-
го, низька оплата праці не 
заохочує шахістів навча-
ти дітей у гуртках, висо-
кокваліфіковані шахісти 
перебувають у роз’їздах 
за кордоном. Але гурт-
ки розраховані переваж-
но на початківців і на те, 
щоб зацікавити дитину 
грою, а цього може навчи-

ти будь-який талановитий 
педагог, ознайомлений із 
азами шахів.

— Добре, коли талант роз-
крито ще  в юному  віці,  чи 
й  у  старшому  можна  його 
відкрити?
— Дивлячись на молодих 
гросмейстерів, можна поду-
мати, що чим скоріше, тим 
краще. Так сестри Музичук 
почали займатися шахами 
в три роки, але є низка ві-
домих шахістів, які почи-
нали заняття в 12 років, 
а Хосе Рауль Капабланка 
удома навіть не мав шахів. 
Хоч за останні 20–30 років 
шахи суттєво омолодились 
і стали різноплановими: 
до 70–80 років минулого 
століття гросмейстерами 
ставали у 20 років, то тепер 
гросмейстерами стають 
у 12–14 років, і це познача-
ється на конкуренції. Також 
до 2001 року, починаючи 
з 20-х років ХХ століття, 
законодавцями моди і пе-
реможцями на чемпіонатах 
була російська, точніше 
радянська, шахова школа, 
її представники. А нині мо-
нополії нема — дуже сильні 
американці, вірмени, най-
молодший чемпіон світу — 
з Норвегії, Магнус Карлсен.

— Студентів теж будуть 
зацікавлювати  шахами 
в такий же або інший спосіб?
— Більшість університе-
тів мають шахові гуртки, 
про що свідчить обласна 
Універсіада. Масовості, 
правда, в них нема, на зма-
гання половина вишів не 
виставляє дівчат. Та я га-
даю, що коли діти, які те-
пер займаються у шкільних 
гуртках, виростуть, вони 
поповнять ряди шахістів 
у вишах і там буде з ким 
працювати.

Наталя ЯЦЕНКО
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад

Завідувачів кафедр:
• будівельних конструкцій та мостів,
• геодезії,
• інженерної геодезії,
• картографії та геопросторового моделювання,
• педагогіки та соціального управління,
• транспортних технологій,
• цивільної безпеки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів 
з  фотографією, автобіографію, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список дру-
кованих 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 
завідувачів кафедр допускаються особи, які мають нау-
ковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно 
до профілю кафедри , а також стаж педагогічної роботи 
не менше 8 років.

Директорів навчально-наукових 
інститутів:

• дистанційного навчання,
• післядипломної освіти,
• хімії та хімічних технологій.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів 
з  фотографією, автобіографію, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список дру-
кованих 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 вакантних посад 
директорів навчально-наукових інститутів допуска-
ються особи, які мають науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до профілю навчально-на-
укового інституту, а також стаж педагогічної роботи не 
менше 8 років.

Директора науково-технічної 
бібліотеки:

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють такі документи: заяву, особовий листок обліку 
кадрів 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 оброб-
ку персональних даних, копії паспорта та трудової 
книжки, а також програму розвитку науково-техніч-
ної бібліотеки.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади 
директора науково-технічної бібліотеки допускаються 
особи, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), 
стаж бібліотечної роботи не менше 5 років, а також на-
явність публікацій у сфері автоматизації інформацій-
но-бібліотечних процесів.

Науково-педагогічних працівників 
кафедр:

•  автоматизації теплових і хімічних процесів — про-
фесор (1),

•  спеціалізованих комп’ютерних систем — професор (1),
•  соціальних комунікацій та інформаційної діяль-

ності — доцент (3),
•  обліку та аналізу — доцент (1),
•  теоретичної радіотехніки та радіовимірювання — 

професор (1),
•  теорії та філософії права — професор (1).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів 
з  фотографією, автобіографію, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список дру-
кованих 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 
професора і доцента допускаються особи, які мають на-
укову ступінь доктора наук чи кандидата наук за профі-
лем кафедри.

*   *   *
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 політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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НОВИНКИ
І. І. Кархут
Проектування та бу-
дівництво в районах 
з підвищеною сейсміч-
ною активністю
Навчальний посібник. 2-ге 
вид., доп. і перероб.

Розглядає проблеми, пов’я-
зані із забезпеченням міц-

ності та стійкості будівель і споруд, які проек-
тують та зводять у районах зі сейсмічною ак-
тивністю шість–дев’ять балів. Описано основні 
вимоги національних норм щодо будівництва 
в сейсмічних районах України та методи їх за-
безпечення. Подано об’єкти проектування та 
будівництва сейсмостійких споруд та прикла-
ди розрахунку з визначенням зусиль у несучих 
конструкціях від сейсмічних впливів.

Для студентів 4  курсу, які навчаються за 
спеціальностями „Промислове та цивільне бу-
дівництво“ та „Пожежна безпека в будівництві“.

Інтелектуальні компо-
ненти інтегрованих ав-
томатизованих систем 
управ ління
Монографія.

Для наукових працівни-
ків, інженерів, аспірантів 
і студентів, що займаються 
розробленням інтелекту-

альних засобів для ІАСУ та проблемами штуч-
ного інтелекту.

Описує розробку інтелектуальних компо-
нентів інтегрованих автоматизованих систем 
управління, які орієнтовані на використання в іє-
рархічно-розподілених системах, що інтегрують 
функції керування технологічними та організа-
ційно-економічними процесами підприємства.

Монографію підготував авторський колек-
тив кафедри автоматизованих систем управ-
ління.

В. С. Яковина,  
Д. В. Федасюк, М. М. Сенів, 
О. О. Нитребич.
Моделі, методи та засо-
би аналізу надійності 
програмних систем
Монографія.

Висвітлено питання, які 
стосуються моделей та ме-
тодів оцінювання та про-

гнозування показників надійності програмних 
засобів з урахуванням їхньої складності та ета-
пу життєвого циклу. Описано засоби підтримки 
прийняття рішень під час виробництва та вве-
дення в експлуатацію програмних продуктів із 
заданими вимогами до надійності.

Зацікавить студентів, майбутня професій-
на діяльність яких пов’язана з проектуванням, 
виробництвом та експлуатацією програмних та 
програмно-апаратних комплексів.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/ 
У книгарнях діє дисконтна програма  

„Книжкова скарбничка“

Національний університет  
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення  

посади директора ВСП Львівського 
коледжу „Інфокомунікації“ 

(м. Львів 79000, вул. Січових Стрільців, 7)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію, 
копію паспорта, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені 
звання, список друкованих праць і винаходів, завірених за встановле-
ним порядком.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, котрі вільно 
володіють українською мовою, мають вищу освіту, відповідну підготовку 
та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного 
профілю не менше п’яти років.

Термін подання документів на конкурс — два місяці з дня опу-
блікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі надсилати на ім’я ректора Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 303, конт. тел. 258-24-82.

Ректорат

запобігти, врятувати, допомогти!

Порядок укриття співробітників 
та студентів університету у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій
Згідно з „Планом дій органів управління і сил 
цивільної оборони Національного університету 
„Львівська політехніка“ з попередження та лік-
відації надзвичайних ситуацій“, при загрозі ви-
никнення надзвичайних ситуацій, які вимагають 
укриття співробітників та студентів під захисні 
споруди, передбачено використовувати напів
підвальні приміщення навчальних корпусів та 
гуртожитків, підземний перехід між головним, 
2м, 4м корпусами, як найпростіші укриття.

Штаб цивільного захисту, керівники ін-
ститутів та студмістечка провели обстеження 
напівпідвальних приміщень навчальних кор-
пусів, гуртожитків та підземних переходів. За 
результатами обстеження маємо наступне:

— визначено приміщення, які придатні для 
тимчасового розміщення людей у разі виник-
нення надзвичайних ситуацій;

— заплановано напівпідвальні приміщення 
для прийому людей, а також визначено пере-
лік робіт та заходів, які необхідно попередньо 
зробити задля цього;

— керівництво інститутів та студмістечка 
призначило відповідальні особи за утримання 
та догляд цих приміщень.

Заходи з підготовки захисних споруд для при-
йому людей проводяться у визначені терміни за 
наказом начальника цивільного захисту м. Льво-
ва — львівського міського голови та начальника 
цивільного захисту — ректора університету.

При загрозі виникнення надзвичайних си-
туацій вмикається сигнал цивільного захисту: 
„Увага всім!“ (електросирени, які озвучують 
територію університету, розташовані на голов-
ному корпусі та на гуртожитку № 7).

У мовному режимі через засоби масової 
інформації (радіо, телебачення, телефонне по-
відомлення чергового телефоніста диспетчер-
ського центру університету) подається сигнал 
„Повітряна тривога“ та доводиться порядок дій 
за цим сигналом.

Порядок укриття такий: в якому на-
вчальному корпусі або гуртожитку вас за-
став сигнал цивільного захисту „Повітряна 
тривога“, то в тих напівпідвальних примі-
щеннях й потрібно укриватися.

Почувши сигнал „Повітряна тривога“, необ-
хідно терміново за декілька хвилин:

• повідомити сусідів;
• перекрити газ, вимкнути електрику 

в приміщенні;
• зачинити вікна, двері;
• одягнутися, взяти документи, найнеоб-

хідніші речі, завчасно приготовлений запас 
їжі, медикаменти та прямувати до захисної 
споруди.

Ці хвилини дуже дорогоцінні і їх треба ви-
користати з максимальною ефективністю.

Штаб цивільної оборони університету
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Швидкіс-
ний спуск 
на лижах

Речита-
тив, який 
читають 

під 
музику

„Х“ або „У“ 
спадко-

вості

Науко-
вець, що 
вивчає 
птахів

Заснов-
ник ди-

настії  ту-
рецьких 
султанів

Найвища 
частина 
Карпат

Точний 
годинник 
у геодезії

Косме-
тичний 

засіб для 
нігтів 

Відно-
шення 

довжини 
кола до 

діаметра

Період 
екзаменів 
в універ-

ситеті
Візеру-

нок, при-
краса в 
архітек-

турі

Місто-
порт в 
Ірані

Зобра-
ження 
оголе-

ного тіла

Місто- 
курорт у 

Латвії

Ґрунт під 
водою у 

річці

Особа, що 
має право 
вибирати 

грома-
дянство

Давньо-
грецький 
філософ, 
учитель 
Платона

Гроші 
Бразилії

Ріка в 
Сибіру

Особа, що 
ворожить 
по лініях 
на доло-
нях рук

Крісло 
монарха

Сестра 
Аполло-
на, боги-
ня полю-

вання

Штат
 США

Великий 
яскравий 

папуга

Верхов-
ний бог у 
сканди-

навів

Літера 
грець-

кого 
алфавіту

Організація 
українських 

націоналістів

Велике 
з’єднання 
військо-
вих ко-
раблів

Гібрид 
верблюда

Бог пів-
денного 
вітру у 
греків

Дзьобо-
голова 
ящірка, 
гатерія 

Примі-
щення 

для 
стоянки 
літаків

Безглуз-
дя, нісе-
нітниця

Давньо-
грецький 
бог лісів 

і отар

Листяне 
дерево

Англій-
ський 

письмен-
ник

Ватажок 
козаць-

кого 
загону

Норма-
тивний 

документ 
на про-
дукцію

Вождь 
гуннів

Епітет, 
алегорія, 
метафора

Вулкан на 
Філіп-
пінах

Невели-
кий 

листя-
ний ліс

Столиця 
Шотлан-

дії

Навмисне 
повідом-
лення не-
правди-

вих даних

Хреще-
ний 

батько 
сина

Грошова 
одиниця 

Лаосу

Бог, 
творець 
світу у 

єгиптян

Портатив-
ний ком-

п’ютер

Огороджена 
відкрита прибудова 

до будинку

Порода 
мислив-

ських 
собак

Угорсь-
кий 

компо-
зитор

Столиця 
Казах-
стану

Українсь-
ка пов-

станська 
пармія

Повідом-
лення, 

звіт війсь-
кового

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Ві
дп

ов
ід

і н
а 

ск
ан

во
рд

, 
оп

уб
лі

ко
ва

ни
й 

у 
чи

сл
і 2

7

С Т Е Н О К А Р Д І Я А

И Д А М А Е Н Е М О

М Р І Я П О З А Т А

О Т К І Н О Т Е А Т Р

Н К А Б І Н А Р У А Н

Е Т А Р А К А А Н

Н П Е Р С Т Е Н Ь Т У

К Р О С А О У К П

О Д И М Т Р І А Д А А

С А Х А Р А З Р А Д А

Ф І Д Е Н Р Е Л І К Т

Н І К А Р А Г У А І С Т Р

Н Т І Л О Ї О

А К О Р Д А Л Е Р Г Е Н

С У М А Л Ь М Е
Н І А У М А Н Ь

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 28
Горизонтально: 5. Маргінал. 7. Вернісаж. 9. Канигін. 11. Лакмус. 
12.  Оратор. 13.  Конгрес. 16.  Рафінад. 20.  Боністика. 22.  Сонар. 
23.  Варан. 24.  Олімпіада. 27.  Акробат. 30.  Санітар. 32.  Фіаско. 
35. Ізотоп. 37. Метелик. 38. Пентагон. 39. Монумент.
Вертикально: 1. Парта. 2. Онікс. 3. Гроно. 4. Танго. 6. Лінкос. 
7. Вагнер. 8. Оман. 10. Майн. 13. Когорта. 14. Габрово. 15. Еон. 17. Ази. 
18. Іраваді. 19. Донатор. 21. Сап. 25. Іда. 26. Ага. 28. Рись. 29. Тритон. 
30. Слалом. 31. Трон. 33. Ігрек. 34. Омега. 35. Ікона. 36. Осінь.

J J J

— Миколо, яких видатних про-
вокаторів ти знаєш?
— Тільки одного… Композито-
ра Фелікса Мендельсона.
— Чому?
— Для мільйонів дурнів він на-
писав „Весільний марш“, а сам 
усе життя спокійно прожив не-
одруженим.
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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 — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 153324

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

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.
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Колектив кафедри зварюваль-
ного виробництва, діаг нос-
тики та відновлення метало-
конструкцій ІІМТ Львів ської 
політехніки глибоко сумує з 
приводу смерті багаторічного 
працівника кафедри, лабо-
ранта

Ореста Михайловича Левицького 
(3.12.1936–23.10.2015)

та висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Колектив кафедри електрич-
них машин і апаратів Інституту 
енергетики та систем керу-
вання Національного універ-
ситету „Львівська політехні-
ка“ висловлює щирі співчуття 
професору, доктору технічних 
наук Михайлу Андрійовичу 
Яцуну з приводу тяжкої втра-
ти — смерті

сина Андрія.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
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Обсяг 3,26 ум. друк. арк.  
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in memoriam

Львів попрощався 
з Романом Лубківським
Сонячного погідного дня 26 жовтня Львів 
провів в останню путь письменника, громад-
ського діяча Романа Лубківського (10.08.1941–
23.10.2015). Свій вічний спочинок він знайшов 
на Личаківському цвинтарі у Львові.

Роман Лубківський, автор багатьох поетичних збірок, лауреат Дер-
жавної премії України імені Т. Шевченка 1992 року в галузі літератури, 
кількох вітчизняних та зарубіжних премій, лицар орденів „За заслуги“ 
ІII і ІI ст., заслужений діяч мистецтв України, добре знаний не тільки 
у Львові, де він навчався, жив і творив (був заступником головного ре-
дактора журналу „Жовтень“, від 1990-го — „Дзвін“, у 1980–1992 рр. — 
головою Львівської організації Спілки письменників України, одним 
із засновників Народного руху України, головою львівської обласної 
організації товариства „Просвіта“), але й в усій Україні і за її межами.

У 1990–1994 рр. Роман Лубківський був депутатом Верховної Ради 
України першого демократичного скликання. У 1992–1993 — Надзвичай-
ним і Повноважним Послом України в Чехословаччині, у 1993–1995 — 
у Чеській Республіці. У 2006–2007 рр. — його обирають головою Комітету 
з Національної премії імені Тараса Шевченка.

Від 1995-го працював професором факультету міжнародних відно-
син та дипломатичної служби Львівського національного університету 
ім. І. Франка.

„Не стало нашого з Данилом тата Романа Лубківського. Згадуйте 
його, хто знав… Не тримайте зла, хто мав… Він був і пішов Великою 
Людиною“, — написав його старший син Маркіян. Гарні і справедливі 
слова.

Вічна пам’ять!

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені  
документи: 
студентський квиток № 10367724, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Жеребецького Ан-
дрія Володимировича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Грудзіцького Олексія 
Юрійовича;
студентський квиток № 10317948, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бернацького Павла 
Богдановича;
залікову книжку №  1413122, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Романюк Руслани 
Вікторівни; 
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пакіжа Олексія Васи-
льовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Поскробок Юлії Андріївни;
студентський квиток № 10316992, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сапронової Євгенії 
Геннадіївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сеньків Ірини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кострабій Оксани Ро-
манівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Балаушко Валерії Сер-
гіївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Возної Марії Юріївни;
студентський квиток № 10568932, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ізай Надії Іванівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Никоровича Івана 
Івановича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Потюка Степана Ми-
хайловича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Регусевича Віталія 
Івановича.



Вартість передплати:
1 місяць — 8,88 грн.
3 місяці — 26,64 грн.
6 місяців — 53,28 грн.

12 місяців — 106,56 грн.
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