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Що нам дає філософія?
„Я допомагаю своїм відвіду

вачам структурувати їхні 
думки. Я тут, щоб підживлю
вати їхні сумніви, ставити 
правильні запитання, а не 
давати відповіді“, — зазна
чав Марк Соте, засновник 
Café philosophique (cafe
philo). Цей відкритий май
данчик для інтелектуального 
діалогу (чи радше полілогу) 
виник у Франції в 1990
х і мав, за задумом, залучати 
до філософування ширше 
коло, не лише фахівців.

„Ідея філософської кав’яр
ні — цей дух французької 
свободи і рівності — давно 
витав у повітрі. Спочатку 
ми намагалися робити щось 
таке в університеті, але — не 
пішло, тоді наважилися — 
на рівні міста,“ — розпові
дає один із організаторів 
кафефіло у Львові Роман 
Оксенюк, студент філо
софського факультету ЛНУ 
ім. І. Франка. Він втілює цю 
ініціативу спільно з кілько
ма ентузіастами, студентами 
і випускниками Франкового 
вишу: це Ельдар Мамутов, 
Володимир Євтушенко, Бог
дан Дубас, Павло Бартусяк. 
Їх всіляко підтримують 
колеги з УКУ. „Хрещеними 
батьками“ кав’ярні хлоп
ці називають викладачів 
Орисю Білу з УКУ й Андрія 
Дахнія з ЛНУ ім. І. Франка. 
Прототипом для львів’ян 
стало французьке cafephilo 
та Колеж де Франс, один із 
найпрестижніших вишів 
Франції.

„Філософія — це світ, де 
мільйон питань — і жод
ної відповіді. Вона не дає 
відповідей, а може лише 
проблематизувати і ставити 
перед людиною нові запи
тання, урізноманітнювати, 
розмножувати їх. І цим вона 
цікава, приваблює,“ — каже 
Павло Бартусяк, частий 
доповідач львівського 
кафефіло — „простору 
свободи“, де в невимушеній 
атмосфері разом із кавою 
смакують добірним інтелек
туальним продуктом.

Продовження теми на 6 с.

Маргарита Котелюк, студентка четвертого курсу Інституту 
післядипломної освіти:

„Розвиває мислення“
Філософія насамперед розвиває мислення: чим більше ти 
міркуєш над різними філософськими проблемами, чим біль-
ше читаєш відповідну літературу, тим більше розвиваєш 
свою думку і можеш ширше подивитись на багато речей, 
глибше аналізувати їх. Для мене філософія завжди ставить 

питання „що?“ і „як?“. На кожне питання може бути тисяча відповідей, 
а з них завжди з’являться… нові запитання. Для когось можливо це важко, 
але я філософію люблю.

Дмитро Смольський, студент другого курсу економічного 
факультету ЛНУ ім. І. Франка:

„Людина — така ж, як колись“
Філософія для студента, навіть не гуманітарної спеціальнос-
ті, допомагає в пізнанні світу та розумінні того, що відбу-
вається в нашій голові. Без здобутків попередніх епох ти не 
можеш систематизувати свої знання, описати і виразити те, 
як сприймаєш світ, що відчуваєш. Коли вивчав філософію, 
для мене досить цікавою була античність: ці думки, що були фактично „на 
початках“, актуальні й зараз, бо людина, її світосприйняття, мислення навіть 
у сучасних умовах (як процес глобалізації) залишаються такими ж, як раніше. 
Для багатьох студентів семестрового курсу філософії достатньо. Та я цікав-
люся філософією і поза університетом. У нас є студентський рух „Навиворіт“, 
де обираємо і обговорюємо важливі теми, шукаємо рішення.

Каріна Булачек, студентка другого курсу Інституту права та 
психології:

„Ці знання потрібні та помічні“
Філософія, може, не кожному цікава, але потрібна дисциплі-
на: ці знання в майбутньому будуть помічні. Наука філософія 
допомагає пізнати самого себе, зрозуміти, як побудований 
світ, для чого життя, який зв’язок між сьогоденням і майбут-
нім… Загалом — різні моменти, наприклад, щодо віри: чи 

допомагає вона нам жити, ставати більш моральними чи, навпаки, „заганяє“ 
у певні рамки, є способом керувати людьми?..

Богдан Пришляк, студент четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Бачимо світ — цілісно і критично“
Якщо вивчаємо окремий предмет, то бачимо якусь одну ланку 
буття, а філософія узагальнює бачення світу: Ти споглядаєш 
його ніби „зверху“, бачиш цілісну картину, взаємозв’язки, 
можеш паралелізувати певні процеси, критично оцінити, 
краще проаналізувати те, що пізнаєш і бачиш. Я зацікавився 
філософією, коли в нас був цей предмет в університеті, десь два роки тому. 
Мені імпонує Декарт, праця якого дає розуміння, як вивчати науки, Кант 
з його критикою розуму, а ще Августин Блаженний, християнські погляди 
якого — практичні, на щодень, а ще незаангажовані — тому цікаві будь-кому.

Опитувала Ірина ШУТКА
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NOTA BENE!

семінар-моделювання

Для розбудови 
суспільства
Інститут міжнародної освіти CIVIC (м. Дюссельдорф) спільно 

з Інститутом міжнародних відносин (м. Штутгарт), за фінансуван-
ня Міністерства закордонних справ Німеччини, проводять в Укра-
їні, Грузії та Вірменії цикл навчальних семінарів та моделюючих 
ігор під назвою „Моделювання для розбудови сучасного суспільства. 
Дебати та переговори для пошуку інтересів та компромісів“.

В Україні такі семінари пройдуть 
в шести містах. У Львові вони відбу-
лися 9 – 11 листопада у Політехніці 
за підтримки Центру міжнародної 
освіти Львівської політехніки, ство-
реного на базі відділу міжнародних 
зв’язків, та кафедри менеджменту 

і міжнародного підприємництва 
Інституту економіки та менедж-
менту університету. У перші два дні 
участь у семінарі взяли спудеї I – 
V курсів Політехніки, Франкового 

Закінчення на 4 с. m

на часі

Чи ми й надалі  
допомагаємо фронту?
Останнім часом багато що змінилося не лише в Україні, а й у кож-

ному з нас. Коли розпочалася війна на Донбасі, саме люди най-
перше відреагували допомогою армії. Активно розвинулося волон-
терство. Сьогодні державна допомога більш-менш налагоджена, 
однак далеко не все і не в потрібній кількості отримують воїни. 
Та які активні та самовіддані не були б волонтери, волонтерство 
неможливе без кожного з нас.

Від руху — до організації
Розповідає Богдан Масляк, активіст 
волонтерської організації „Допо-
можи фронту“, випускник Львів-
ської політехніки:

— На жаль, такої активнос-
ті львів’ян, яка була торік, немає. 
По-перше, люди просто не мають 
грошей, адже життя дорожчає. 
А по-друге, частково звикли до вій-
ни, а частково й збайдужіли.

— Чи змінилася сама волонтерська 
робота?
— Однозначно, що так. Якщо ко-
лись актуально було все (навіть ста-
рий протертий одяг, в якому вже ні-
хто не ходить), то сьогодні беремо 
тільки те, чого бракує на передовій. 
Для цього ми періодично зустріча-
ємося з представниками Міністер-
ства оборони. У нас налагоджена 

in memoriam

Студенти 
прибрали 
могили ректорів

Двічі на рік представники 
Колегії та профкому сту-

дентів і аспірантів Львівської 
політехніки спільно із акти-
вістами „Молодої Просвіти“ 
прибирають могили колиш-
ніх ректорів нашого універ-
ситету на Личаківському 
кладовищі.

Минулого тижня активісти навели 
лад на могилах професорів Юліана 
Медведського, Юліана Захарієвича 
та Юрія Рудавського. Ініціювали 
похід на цвинтар очільник Колегії 
та профкому студентів Богдан По-
ліщук і голова „Молодої Просвіти“ 
Мирослава Ковальчук-Швецова. 
Долучилися до багаторічної тра-
диції студентки четвертого курсу 
Інституту хімії та хімічних техно-
логій Анна Павук та Ірина Дроз-
дович.

Н. П.

Закінчення на 12 с. m
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відкрита лекція

Достовірна інформація з перших уст
У гості до студентів-бакалаврів кафедри менедж-

менту і міжнародного підприємництва ІНЕМ 
11 листопада завітав її колишній випускник, під-
приємець Юрій Наумець, який прочитав лекцію 
„Прогноз розвитку економіки Японії“.

— Я викладаю у бака-
лаврів старших курсів 
„Економіку зарубіжних 
країн“, а щоб лекції були 

корисні і більше запам’я-
товувалися, щороку за-
прошую на відкриту лек-
цію успішного бізнесмена 

Юрія Наумця, який свого 
часу навчався на спеці-
альності „Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності“, — говорить 
професор кафедри Ліана 
Чернобай. — Особливість 
цієї лекції полягає в тому, 
що студенти мають мож-
ливість почути свіжу ін-

формацію, так би мовити, 
„з перших уст“. В Японії 
він був тричі, тому добре 
обізнаний з її економікою, 
особливостями розвитку, 
перспективами, має свіжі 
і реальні прогнози, адже 
бачив все власними очима. 
Це найбільш неоцінен-
ний досвід, яким можна 
безпосередньо поділи-
тися зі студентами. Його 
лекція проходить у формі 
інтерактивного, вільного 
спілкування, від якої мо-
лодь у захопленні, бо це не 
книжка, котра значно від-
стає від реального життя, 
і не віртуальне середови-
ще, до того ж, відповіді на 
свої запитання можна от-
римати одразу. Крім цьо-
го, вони бачать реальний 
приклад того, як можна 
досягнути своєї цілі і ви-
будувати свій успішний 
професійний шлях.

Катерина ГРЕЧИН

університету, Комерційної акаде-
мії і Банківського інституту, а також 
інші учасники, зацікавлені у дослі-
дженні основ європейської інтегра-
ції, демократії та громадянського 
суспільства. Гості були захоплені 
рівнем знань студентами англійської 
мови, а студентам до душі припали 
рольові ігри, в які вони із задоволен-
ням грали по 8 годин щодня.

Не менш цікавим був семі-
нар-тренінг і для молодих учених 
та викладачів, зацікавлених у прак-
тичному застосуванні демократич-
них методів навчання. Його актив-
ними учасниками були представники 
Львівської політехніки (економі-
сти, журналісти, лінгвісти) та Іва-
но-Франківського університету пра-
ва ім. Короля Данила Галицького. На 
ньому вони навчилися передбачати 

реальні дії щодо формування влас-
ної позиції та захисту інтересів для 
глибшого розуміння особливостей 
європейських суспільно-політич-
них відносин, формувати власний 
погляд під час переговорів та при-
йняття рішення, ознайомилися 
з дослідженнями основ європейської 
інтеграції, демократії та громадян-
ського суспільства.

На думку директора ІНЕМ про-
фесора Олега Кузьміна, користь від 
таких семінарів велика, адже ми лише 
починаємо розбудовувати громадян-
ське суспільство: „Нам дуже корисно 
перейняти у цьому плані європей-
ський і світовий досвід. На жаль, на-
гальною для України проблемою на-
разі більше цікавляться економісти, 
хоча цим мали б займатися філософи, 
політологи, психологи“.

— Одним із перших проектів 
Центру міжнародної освіти була 

організація семінарів CIVIC, що 
дозволяють ознайомитися з інтерак-
тивними методами навчання, які ви-
користовують у сфері європейської 
освіти, а їхнім учасникам глибше 
зрозуміти сутність організації су-
спільства та різноманітних аспек-
тів його розвитку, — говорить його 
очільник, професор кафедри ме-
неджменту і міжнародного підпри-
ємництва Ігор Олексів. — Семінари 
пройшли цікаво й жваво, викликали 
багато позитивних емоцій і в на-
ших гостей з Німеччини та Австрії, 
і в українців, які зможуть цей дос-
від використовувати у навчальному 
процесі. Мені, до прикладу, це дуже 
допомогло в організації навчально-
го процесу, а завдяки семінару я змо-
жу організовувати ще й рольові ігри 
в межах студентської групи.

Катерина ГРЕЧИН

семінар-моделювання

Для розбудови суспільства
m Закінчення. Початок на 3 с.
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студентська творчість

Чимало студентів Львівської політехніки, здобуваючи теоретичні знання, вже з перших—
других курсів прагнуть долучитися до конкретних розробок, якими займаються 

старшокурсники. І одним із показових у цьому плані є Інститут комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій, зокрема кафедри систем автоматизованого проектування 
й інформаційних систем та мереж

Генератори новітніх ідей
Мобільні медичні 
технології
Декан базової освіти ІКНІ, 
доцент кафедри САПР 
Уляна Марікуца спілкуєть-
ся зі студентами молодших 
курсів не лише у навчаль-
ному процесі, а й служить 
тим непомітним і надій-
ним місточком, який по-
єднує їх із креативними 
старшокурсниками.

— Нинішні студенти 
повинні бути не лише те-
оретично добре „підкова-
ні“, а й мати безпосередню 
дотичність до самостійної 
роботи, — вважає Уляна 
Богданівна. — Студенти 
самі обирають для себе 
теми досліджень і про-
понують їх викладачам. 
Ми ж їхні ідеї підтримує-
мо, консультуємо, вчимо 
бути не просто виконав-
цями, а й навчитися вті-
лювати свої ідеї в життя, 
освоюючи при цьому нові 
технології і мови програ-
мування. Найкращі згодом 
йдуть в аспірантуру.

Третьокурсниця На-
таля Максимович уже 
генерує свої ідеї, роз-
робляє інтерфейси-про-
грамки, функціональ-
ні модулі, працює над 
своїм науковим розвит-
ком, мріє про аспіран-
туру. Нині проходить 
стажування в компанії 
„Монарт“, де розробляє 
для неї різні сайти. Над 
проектом „Мобільні ме-
дичні технології для по-
кращення якості життя 
громадян“ працює в ко-
манді з викладачем і сту-
дентами-другокурсни-
ками Назарієм Диким та 
Любомиром Дацком. До 

четвертого курсу планує 
завершити свої проекти.

Ми розробляємо мо-
більний додаток, який 
допоможе людям резуль-
тативно займатися ліку-
вальними вправами вдома, 
адже не всі можуть дозво-
лити собі тренажерний 
зал, — ділиться своїми мір-
куваннями дівчина. — Цей 
додаток буде корисний ще 
й тим, що з допомогою ді-
єтологів можна буде оби-
рати кількамісячну дієту, 
яка враховуватиме вік, за-
хворювання (якщо таке є). 
Я хочу додати туди ще ма-
ленький браслет, який пе-
ревірятиме скільки разів 
людина відтиснулася, ка-
чала прес тощо. Ми навіть 
плануємо згодом оголоси-
ти конкурс серед тих, хто 
користуватиметься наши-
ми пристроями, обирати 
переможців і вручати їм 
невеликі, але дуже корисні 
призи. Крім цього, розроб-
ляю букрідер-перекладач, 
який на планшетах допо-
може швидко і якісно пере-
класти українською мовою 
англійський текст, який 
там є. Ця програма доволі 
проста й ефективна. Нею 
можна буде користуватися 
й на мобільних пристроях.

Хлопці, що долучилися 
до проекту, не приховують 
свого задоволення. Назар, 
добре розуміючи, що самої 
теоретичної освіти зама-
ло для дальшого творчо-
го розвитку, вирішив так 
проявити свою власну іні-
ціативу. Любомир Дацко 
вважає, що лабораторні 
і практичні роботи недо-
статньо інформативні, 
тому потрібно займатися 
чимось більшим. Хлопцям 

цікаво працювати над про-
ектом, робити щось цілком 
нове і корисне.

„Міжнародний“ 
студент
А от магістр Микола Куль-
па вже має чималий досвід 
у роботі над різними про-
ектами як за кордоном, так 
і на кафедрі. Організову-
вав цього року кафедраль-
ну технологічну наукову 
конференцію, представляє 
кафедру на різних міжна-
родних змаганнях, науко-
вих виїздах, брав участь 
в обміні студентами за 
програмами „Темпус“, 
„Еразмус“. Добре знання 
англійської і німецької мов 
йому в цьому дуже допо-
магає.

— Спільно зі студента-
ми третіх-четвертих кур-
сів будемо удосконалюва-
ти робот, його концепцію, 
розроблятимемо новітні 
технології сенсора, — 
розповідає Микола. — 
Нині працюю над проек-
том „Міжнародні техніч-
ні можливості“. Загалом, 
вважаю себе міжнародним 
студентом, бо люблю по-
дорожувати, дізнаватися 
щось нове. Кафедра під-
тримує дуже тісні стосунки 
з польськими студентами, 
ми їздимо за обміном до 
них на навчання, самі їх 
чогось вчимо. Маємо мож-
ливість робити спільну 
наукову роботу з кількома 
науковими керівниками 
(нашими і закордонними), 
проводити спільні конфе-
ренції, друкувати за кор-
доном наукові статті.

Микола вже встиг по-
працювати в німецьких 

компаніях „Тесла“ і „Мо-
торс“, де розробляв і вдо-
сконалював електромотор 
для колеса електромобіля. 
В Польщі, зокрема в Тех-
нічному університеті 
Лодзя, був серед тих, хто 
працював над найсучас-
нішими сонячними бата-
реями. Зараз займається 
розробкою квадрокопте-
рів — дронів, які будуть 
допомагати людям очи-
щати забруднену хімі-
катами територію після 
аварій, і мультиагентних 
систем, які допоможуть 
контролювати кілька під-
розділів дронів на якійсь 
певній площі. Вони за-
мінять людину під час 
техногенної аварії, ко-
мунікуючи між собою, 
визначатимуть рівень 
небезпеки і забруднення, 
рекомендуватимуть як 
локалізувати небезпеку. 
Також працює зі студен-
тами третього курсу, які 
хочуть зробити робота — 
охоронця дому. А ще ду-
має над тим, як водіям 
користуватися послугами 
автозаправних станцій не 
виходячи з авто.

Хлопець планує навча-
тися в аспірантурі, хоче 
активніше залучати сту-
дентів до міжнародних 
проектів. Нині співпрацює 
з кількома міжнародними 
волонтерськими органі-
заціями, реалізовує деякі 
стартапи. Якщо ідея вар-
тує перспективи, молодь 
шукає інвесторів для її 
розробки і реалізації. І все 
на волонтерських засадах, 
бо коштів на це, на жаль, 
ніхто не виділяє.

Катерина ГРЕЧИН
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Вища освіта Німеччини очима політехніків
Як навчаються студен-

ти в Німеччині, чим 
тамтешня вища освіта 
відрізняється від укра-
їнської — це недавно під 
час візиту до Німеччини 
мали нагоду з’ясувати 
політехніки з кафедри 
адміністративного та 
фінансового менедж-
менту (ІПДО).

Поїздка стала можливою 
завдяки гранту від фонду 
DAAD — Німецької служби 
академічних обмінів. Візит 
відбувся в рамках проекту 
GEES — German Experience 
of Education and Sciences. 
Упродовж 11–24 жовтня 
політехніки побували в Уні-
верситеті прикладних наук 
Цвікау, Українському віль-
ному університеті у Мюн-
хені та Вищій школі Східної 
Вестфалії-Ліппе — Уні-
верситеті прикладних наук 
у місті Лемго. Відвідуючи 
лекції у цих вишах, українці 
зауважили, що комунікація 
студентів і викладачів там 
є „вільним спілкуванням“, 
дискусією, що орієнтує 
студента на самостійну ро-
боту, активне використан-
ня засобів віртуального 
навчання. А ось лаборато-
рії, матеріально-технічна 
база університетів — вра-
зила. Олег Дума, керівник 
проекту GEES, заступник 
завідувача кафедри АФМ 

з міжнародної діяльності, 
розповідає:

— Лабораторії Уні-
верситету Цвікау, що спе-
ціалізується на автомо-
білебудуванні, створені 
завдяки інвестиціям Audi, 
BMW. Студенти працюють 
з найновішими техноло-
гіями, у лабораторії зву-
ку, наприклад, тестують 
звук закривання дверей 
авто — і можуть запатен-
тувати і запропонувати 
виробникам свій „винахід“. 
В Університеті Лемго на 
запрошення Ольги Мороз 
ми відвідали лабораторії 
логістики, деревообробки, 
робототехнологій, оброб-
ки пластмас. Там студенти 
можуть власними руками 
зробити щось конкретне на 

різних верстатах, випро-
бувати технологію. Іншою 
у Німеччині порівняно з на-
шою є і система навчання. 
Пріоритет для студента — 
не хороші оцінки, а хороші 
знання, щоб потім з місця 
переддипломної практи-
ки отримати добру реко-
мендацію: саме вона, а не 
диплом і оцінки, важлива 
під час працевлаштування. 
Така система внутрішньої 
мотивації дуже важлива. 
В Україні студентів у нав-
чанні швидше за все демо-
тивує складна ситуація на 
ринку праці. Тим часом 
у Німеччині зайнятість 
фактично гарантована. Нам 
наводили цікаві показники, 
скільки за життя заробляє 
людина залежно від рівня 

освіти: з магістерським — 
2,7 млн. євро, із бакалавр-
ським — 2,1, а от з освітою 
коледжу — 1,8 млн.

Ознайомились і з істо-
ричним спадком, багатою 
культурою Баварії, Вестфа-
лії та Саксонії. У затишно-
му Цвікау на запрошення 
Франка Мельхорна відві-
дали зокрема музей Audi, 
будинок Роберта Шумана. 
Побували і в штаб-квар-
тирі BMW. Поїздка в УВУ 
стала можливою завдяки 
канцлеру УВУ Андрію До-
вганюку, який організував 
зустріч з керівництвом, 
провів екскурсії.

Із фондом DAAD полі-
техніки планують працю-
вати і надалі.

Ірина ШУТКА

після пар

У кав’ярню — на філософію
„Він не такий,  
як ми думали!“
— У нашому кафе-філо ми із само-
го початку намагалися максималь-
но деформалізувати проходження 
зустрічей й уникати позиції, що 
філософія — для професійних фі-
лософів, щось важке і недоступ-
не, а, навпаки, — що це відкрита 
дисципліна, спосіб життя, близь-

кі кожному. Починали з вузького 
кола, а за 2,5 роки, можна сказати, 
здобули свою публіку. Та принци-
повою для нас є відкритість до всіх. 
Наші заходи відвідують і виклада-
чі, і студенти різних вишів Льво-
ва: вони можуть поспілкуватись 
у неформальній атмосфері, адже 
в університеті між викладачем і сту-
дентом — прірва. Попри неакаде-
мічність водночас вдається уника-

ти фамільярності. Присутні готові 
слухати, дають іншим можливість 
висловитись. Кав’ярня — це простір 
і досвід свободи, де люди вчаться 
долати обмеження, власні страхи, 
як страх поставити запитання. Ко-
жен може прийти і взяти, скільки 
йому потрібно, не зобов’язаний 
щось записувати чи запитувати, 
може піти в будь-який момент, — 
розповідає Роман Оксенюк.
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— Нині філософська освіта, 
м’яко кажучи, на низькому рівні, 
зокрема й на філософському фа-
культеті: методологія радянських 
часів, яку використовують, не доз-
воляє розкрити досліджуваного 
автора повністю, іноді спотворює 
його. Часто викладач використовує 
неточні переклади філософських 
текстів, а іноді взагалі апелює не 
до автентичних текстів, а лише до 
певних відомих ідей, які засвоїв ще 
у свої студентські роки. На Заході ж 
історія філософії ґрунтується на 
вивченні текстології того чи іншо-
го автора. Цей підхід дозволяє роз-
крити різні терміни, концепти, а не 
зводити автора до одного поняття, 
як-ось Декарта — до дуалізму. Тобто 
це розкриває автора ширше — він не 
такий, як ми думали раніше! Це по-
трібно показувати. І з цієї точки зору 
користь кафе для студентів-гумані-
таріїв, філософів — величезна. Такі 
принципи ми хочемо інтегрувати 
й до університетської освіти, — каже 
Павло Бартусяк, який спеціалізуєть-
ся на філософії Нового часу, фран-
цузькій філософії другої половини 
ХХ ст., проблемах філософського 
перекладу, переклав українською 
„Монадологію“ Ляйбніца.

Апетит — під час їжі
Деякі теми у кафе-філо (як-от „Лю-
дина європейської культури“) мо-
жуть зацікавити широку аудиторію, 
інші („Деконструкція Дерріди“ чи 
„Анти-Едип“ Дельоза/Ґваттарі“) 
видаються „стравами“ для гурманів. 

Останнє стосується радше семіна-
рів, які теж проводять ініціатори ка-
фе-філо і які орієнтовані передовсім 
на фахівців: тут можна дозволити 
собі довго обговорювати одну книж-
ку чи кілька концептів. Та щоб знати, 
якою є ця „екзотика“, треба її ску-
штувати, бо ж „апетит з’являється 
під час їжі“. Однак певна база, під-
готовка має бути: кафе-філо, за сло-
вами Павла, не може навчити філо-
софії від початку, а лише допоможе 
розвинути слухачеві його знання.

Крім відкритості, рівності, до-
ступності, для кафе-філо важливі 
й такі принципи, як особиста анга-
жованість і професіоналізм лектора 
(це, власне, провідні фахівці з най-
кращих кафедр й поважним рено-
ме в міжнародному академічному 
середовищі). Вони „не можуть не 
зацікавити“:  і з розважливим викла-
дом Андрія Дахнія важко не порину-
ти в екзистенціалізм Гайдеґґера, як 
і не захопитись Декартом, коли про 
нього розповідає знавець його філо-
софії Олег Хома, або ж у товаристві 
Ігоря Карівця (зі Львівської політех-
ніки) не розкрити у всій красі наше 
повсякдення… Лектори — з різ-
них міст України (Київ, Вінниця, 
Львів) та з-за кордону. Наприклад, 
якось гостем був Дем’ян Федорика зі 
США, виходець з України, — не тіль-
ки чудовий професіонал, а й спікер, 
котрий вміє просто говорити про 
складне, до прикладу, про людську 
гідність. А недавно до Львова за-
вітав відомий російський філософ, 
історик культури, учасник відомого 
Біблерівського гуртка Анатолій Аху-

тін (на фото), який у 2014-му через 
опозиційність до російської влади 
переїхав до Києва. „Такі великі фі-
лософи за 5 хв. замінюють ледь не 
рік на філософському факультеті“, 
кажуть у кафе-філо.

Не „сенсом життя“ єдиним
Організатори кав’ярні прагнуть не 
просто розвіяти „погану репутацію“ 
філософії як елітарної та незрозумілої, 
не лише популяризувати її, а й форму-
вати критичне гуманітарне середови-
ще, вписати філософію на культурну 
мапу Львова. Роман бачить поступ:

— Можна з певністю сказати, що 
попит на якісний філософський і за-
галом гуманітарний продукт — зро-
стає. І це попри технізацію освіти, 
критику гуманітарних наук, аж до 
відміни їх викладання в деяких кра-
їнах, як Японія. Інтерес є, і його ще 
можна формувати, піднімати план-
ку, уникаючи банальних вікіпедійних 
визначень. Його зростання, думаю, 
пов’язане з популяризацією гумані-
тарного знання, певною модою на 
філософію, але також з появою се-
реднього класу, який думає не тільки 
про виживання, а й про задоволення 
духовних потреб (і я не лише про 
стереотипне „зрозуміти сенс жит-
тя“). Також — змінилось покоління: 
якщо попереднє було занурене радше 
в літературу, то тепер — це інакше.

Щоб зробити філософію ще до-
ступнішою, в кафе-філо обіцяють 
викласти аудіозаписи зустрічей у ме-
режу. А попереду — нові дискусії із за-
пахом кави. Сезон розпочали в „Дзи-
зі“, за анонсами стежте на фейс бук-
сторінці Cafe philosophique Lviv 2.
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коротко
Політехніки — на ювілеї 

Віденського технічного 
університету (ВТУ). Цей нині 
один із найкращих технічних 
університетів Європи львів’я
ни відвідали з нагоди його 
200річчя. Ректор Політехніки 
Юрій Бобало і президент ВТУ 
Сабіна Сайдлер домовилися 
про дальшу співпрацю, інфор
мує пресслужба Політехніки.

Львівська міськрада та виші 
підписали угоди в рамках 
програми „Перший кар’єрний 
крок“. Міський голова Льво
ва Андрій Садовий вручив 
договори про співпрацю 
21 представнику вишів, серед 
яких — і Політехніка. „Перший 
кар’єрний крок“ — програма 
стажувань у ЛМР для студен
тів, що передбачає експертні 
тренінги, командну роботу над 
актуальним для міста проек
том (а то і його втілення).

Законопроект „Про наукову та 
науково-технічну діяльність“ 
ухвалили у першому читанні. 
Це відбулося 10 листопада. 
Презентуючи законопроект 
2244 а у ВРУ, очільник МОН Сер
гій Квіт наголосив, що у проек
ті пропонується фінансувати 
всі наукові дослідження в усіх 
інституціях (і наукових, і освіт
ніх) з одного фонду — Націо
нального фонду досліджень. 
Також буде створено Націо
нальну раду з питань розвитку 
науки і технологій, яка фор
муватиме державну політику 
у сфері наукових досліджень, 
націлену зокрема на підви
щення рівня взаємодії науки, 
влади й бізнесу, забезпечення 
ефективності та прозорості 
при фінансуванні та здійснен
ні наукових досліджень. Пе
редбачено, що через 10 років 
фінансування наукової сфери 
має вийти на рівень 3 % ВВП 
(сьогодні 0,25 %).

„Ідеї, що змінюють світ“.  
Такий проект стартував 
в Україні. За підтримки Google 
Україна розроблено сайт 
www.innovationslab.com.ua, на 
якому будьхто може запро
понувати винахідницьку ідею 
і знайти однодумців для її 
реалізації.

За матеріалами інформагенцій

можливості

Для Nestle потрібна 
вмотивована молодь
Недавно в університет завітали представники компанії Adecco, що 

здійснює підбір працівників для Nestlé Бізнес Сервіс Львів (далі NBS). 
Зустріч зі студентами — прийшли представники економічних спеціаль-
ностей — відбулась за ініціативи відділу працевлаштування та зв’язків 
з виробництвом Політехніки в рамках курсу „Чинники успішного працев-
лаштування за фахом“.

NBS у Львові є міжнародним сервіс-цен-
тром Nestle — відомого виробника 
харчових продуктів, кави тощо, який 
в Україні представлений торговими 
марками „Світоч“, „Мівіна“, „Торчин“. 
NBS надає послуги підрозділам Nestle 
в різних країнах у таких бізнес-проце-
сах, як нарахування зарплати, адміні-
стрування даних персоналу, бухгал-
терські операції, реалізовує й проекти, 
пов’язані з роботою соцмереж, веб-ре-
сурсів Nestle. Тож сервіс-центр потре-
бує фахівців не лише економічних на-
прямів. І потрібний персонал для NBS 
підбирає саме Adecco.

Adecco має швейцарське коріння 
(як і Nestle), є одним зі світових лідерів 
у сфері управління людськими ресурса-
ми (компанія присутня у понад 60 кра-
їнах). В Україні офіси діють в Києві, 
Харкові та вже понад 5 років у Львові.

У NBS у Львові працює понад 
800 осіб, однак потреба в персоналі 
зростає, бо додаються нові напрями 
роботи, нові регіони (скажімо, Центр 
працюватиме з Азією), зазначила 
старший фахівець з підбору персона-
лу Adecco Ірина Мацько. За її словами, 
NBS орієнтований на молодих спеці-
алістів, понад чверть його працівни-
ків — „свіжі“ випускники або студенти. 
Відбір для сервіс-центру відбувається 
у кілька етапів. Це телефонне спілку-
вання, онлайн-тест, очна співбесіда, 
під час якої з’ясовують, „з яким порт-
фелем знань і очікуваннями Ви при-
йшли“, адже „не лише роботодавець 
Вас обирає, Ви також обираєте робо-
тодавця“. Далі — визначення рівня 
професійних знань, аналітичних здіб-
ностей, знання іноземної, врешті, ко-
мунікація з носієм іноземної мови.

Наявність диплома чи досвіду робо-
ти для претендента на роботу в NBS не 
є визначальними. Важливі професійні 
знання та вміння, знання Microsoft 
Excel (у Nestle в основному працюють 
з цією програмою), аналітичні навич-
ки, знання іноземної — насамперед 
англійської, хоч інші теж цінуються, 

а за знання складних (як шведська) — 
доплачують. Знання англійської мож-
на вдосконалити і на курсах в NBS. 
Звичайно, кандидат має показати свою 
„мотивацію працювати саме в цій ком-
панії“, розуміння її цінностей: для ро-
ботодавця важливо, щоб ви з ним „ди-
вились в одному напрямі“.

NBS пропонує офіційне працев-
лаштування, соцпакет (безплатне 
харчування, медстрахування тощо), 
можливість працювати у міжнарод-
ному середовищі та кар’єрно зростати 
(незалежно від посади працівник із 
добрим результатом може, до прикла-
ду, поїхати на стажування чи роботу 
у штаб-квартиру Nestle у Швейцарії 
чи на виробництво десь за кордоном). 
Для студента важливо й те, що робота 
у NBS — позмінна.

Хоч інформація про зустріч у виші 
була розповсюджена, студентів, на 
жаль, прийшло не дуже багато: у відді-
лі працевлаштування шкодують, адже, 
кажуть, це реальні можливості, до 
того ж, не кожен працедавець готовий 
брати на роботу студентську молодь, 
при цьому узгоджувати графік роботи. 
Ті, хто таки прийшли, мали нагоду за-
повнити анкети Adecco. Про актуальні 
вакансії можна дізнатись на adecco.ua та 
в офісі компанії на Угорській, 14.

Ірина ШУТКА

http://www.innovationslab.com.ua/
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На канікулах температура  
у корпусах буде мінімальна
У Львівській політех-

ніці впроваджують 
енергоощадні програ-
ми. Про них розповідає 
головний інженер уні-
верситету Володимир 
Пашкевич.

Нові системи 
опалення
— Володимире Зеновійови-
чу, у червні на конференції 
трудового  колективу  Ви 
наголосили  на  необхідно-
сті певних енергоощадних 
заходів  і  просили  у  керів-
ництва кошти на їхню ре-
алізацію. Розкажіть про це 
читачам.
— Йдеться про план за-
ходів з енергоощаднос-
ті і підготовки систем 
опалення та будівель до 
осінньо-зимового періо-
ду. І ми його вже частково 
реалізували — замінили 
ділянки зовнішніх тепло-
вих мереж між навчаль-
ними корпусами №1–5 і 
№3–28, встановили ін-
дивідуальний тепловий 
пункт у 15-му навчально-
му корпусі, нову систему 
з інфрачервоним нагрівом 
у 014 аудиторії 2 корпусу 
(стіни обшили гіпсокар-
тоном, за ним поставили 
плівку, що випромінює 
хвилі інфрачервоного 
діапазону); у приміщен-
ні технопарку, складів 
і гаражу обладнали твер-
допаливну котельню для 
теплопостачання навчаль-
них корпусів. На стадії за-
вершення — теплоакуму-
ляційна паливна у 29-му 
корпусі. Замінюємо котли 
у центральній котельні. 
Фактично від сьогодні ре-
алізовуємо проект на вста-
новлення дахової палив-
ної у корпусі видавництва 
Політехніки. Цілком нову 
паливну робимо у корпусі 
ІППТ на Горбачевського.

— А  що  із  запланованого 
цього року не вдалося реалі-
зувати?
— Насамперед твердо-
паливні котельні у 19-му 
і 20-му корпусах, а також 
у спортивному корпусі на 
Стуса. Причина в тому, 
що ми своїми зусиллями 
не споруджуємо палив-
ну, а це роблять теплопо-
стачальні фірми на наше 
замовлення. Для цього 
треба підготувати багато 
документації, подолати 
багато юридичних пере-
шкод, що за рік — два зро-
бити важко.

— Чи  на  сьогодні  перевагу 
мають  системи опалення, 
альтернативні газовому?
— Далеко не завжди. За-
звичай альтернативні 
встановлюємо як пілотний 
проект і спостерігаємо, як 
він оправдає себе. Кожна 
система має свою специ-
фіку. Звісно, в електрич-
них чи твердопаливних 
собівартість гігокалорії 
тепла значно дешевша, 
ніж у газових. Однак, 
на мою думку, у наших 
умовах найкраще — це 
комбінована опалюваль-
на — електро-газова чи 
електро-твердопаливна. 
Якщо електро-газова, то 
газом опалюємо вдень, 
а електрикою — вночі, 
коли корпуси її не спо-
живають, тому що вдень 
енергосистема не витри-
муватиме такого наван-
таження. Оскільки газова 
котельня швидше реагує 
на зміни температури, то 
твердопаливною краще 
послуговуватися до мінус 
14-ти градусів, адже при 
нижчих температурах ма-
тимемо перевитрату па-
лива. Та й щоб окупилася 
нова система, потрібно ро-
ків 18–20. А комбінована 
обійдеться дешевше.

Перспективи 
грантового проекту
— Чи на це все вистачає ко-
штів?
— Так. Але у найближчій 
перспективі — грандіоз-
ний проект за підтримки 
Європейського інвести-
ційного банку. Він наразі 
на розгляді у Міністерстві 
фінансів. Цей грант на-
дасть нам багато можливо-
стей. Насамперед зможемо 
здійснити терморенова-
цію навчальних корпусів 
і гуртожитків. Це означає 
утеплення зовнішніх стін 
приміщення спеціальними 
теплошумоізоляційними 
панелями, заміну вікон на 
енергоощадні склопакети, 
заміну всіх освітлюваль-
них приладів на економні 
світлодіодні, у гуртожит-
ках на системах водопо-
стачання — встановлення 
краників, які працюють 
від натискання, що запо-
бігатиме витіканню зайвої 
води. Цей проект перед-
бачає також влаштування 
систем провентелювання 
повітрям, що дуже важливо 
як для навчальних корпу-
сів, так і для гуртожитків, 
адже на сьогодні у наших 
приміщеннях вентиляції 
практично немає. За цим 
проектом, на всіх об’єк-
тах встановлюватимемо 
рекуперацію тепла. Що 
це таке? Повітря, яке ви-
ходить з аудиторії, грі-
тиме те, що надходить до 
неї. Отож, до приміщення 
надходитиме не холодне, 
а вже значно тепліше по-
вітря.

Проект передбачає 
і встановлення індивіду-
альних теплових пунктів 
у будівлях, щоб регулюва-
ти надходження теплової 
енергії залежно від тем-
ператури зовнішнього 
повітря, заміну зовнішніх 

теплових мереж. Його фі-
нансування розраховане 
на чотири роки. Отримав-
ши ці кошти, зможемо на-
довго позбутися багатьох 
проблем, адже проект 
охопить 22 об’єкти: 9 гур-
тожитків і 13 навчальних 
корпусів.

— Це  все —  у  перспекти-
ві. Однак на сьогодні у По-
літехніці  й  надалі  є  дуже 
холодні корпуси, студенти 
сидять на парах у верхньо-
му одязі. Як тому зарадити?
— У згадуваному проекті 
ми це врахували. Відрадно 
те, що європейці не пропо-
нують ремонтувати старі 
системи опалення, а вста-
новити нові, із сучасною 
регулювальною армату-
рою.

— Як цієї  зими буде нала-
годжене теплопостачання? 
Чи, як і торік, мерзнутиме-
мо в січні?
— На сьогодні проблем 
немає. Наші служби мо-
ніторять теплові режими. 
Сучасна система дозволяє 
безпосередньо з кабінету, 
через комп’ютер, регулю-
вати температуру у корпу-
сах. На сьогодні Львівгаз 
не поставив нам ліміти на 
опалення, як це було торік. 
Але оскільки зимові кані-
кули заплановані з 1 січня 
до 8 лютого, то, очевидно, 
температура у приміщен-
нях буде технологічно міні-
мальна, а якщо надворі буде 
плюсова температура, то 
опалення вимикатимемо.

Розмовляла  
Ірина МАРТИН
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авторський проект

Олександр Пономарів:  
„Щоб відродити українську мову, 
треба агресивно її захищати“
Цьогоріч День української 

писемності та мови у Львів-
ській політехніці був надзви-
чайно багатогранним. Мовне 
питання обговорювали на 
зустрічах різних форматів, дис-
кутували, долучалися до напи-
сання диктанту національної 
єдності. А 10 листопада в межах 
авторського проекту мовознав-
ця Ірини Фаріон „Від книги — до 
мети“ відбулася творча зустріч із 
заслуженим журналістом, пере-
кладачем, академіком, професо-
ром Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка 
Олександром Пономаревим.

Олександр Пономарів — автор понад 
250 наукових, науково-популярних 
та науково-публіцистичних праць із 
історії й культури української мови, 
проблем нормативності мови засобів 
масової комунікації, українсько-грець-
ких мовно-літературних зв’язків, теорії 
й практики перекладу. Також багато зу-
силь спрямовує на пропаганду й утвер-
дження нового правопису української 
мови (праця в комісії з питань право-
пису, виступи у ЗМІ, дискусії на телеба-
ченні з опонентами нового правопису 
та ін.). Автор і редактор словників різ-
них типів, підручників та навчальних 
посібників з української мови. Підго-
тував 10 кандидатів філологічних наук.

Як наголосила Ірина Фаріон, важ-
ливо не розривати зв’язки поколінь та 
не переставати дякувати Олександру 
Пономареву за те, що він „розрадян-
щував“ нашу мову, коли, здавалося, 
вона остаточно стане радянською.

Привітали шановного гостя за-
відувачі кафедр: української мови — 
Геннадій Вознюк (Львівська політех-
ніка), радіомовлення і телебачен-
ня — Василь Лизанчук, українського 
прикладного мовознавства — Ірина 
Кочан (ЛНУ ім. І. Франка).

Отож концентрат думок від гуру 
української мови — Олександра По-
номарева.

„Журналісти поширюють чутки, 
що є дві України — російськомовна 
і українськомовна. Це абсолютна 
брехня! Вся Україна — українсько-

мовна. Тільки в одних регіонах її 
менше придушували, в інших біль-
ше. Тому значна частина нашої 
країни зросійщена, але там живуть 
українці. Та навіть ті дві третини так 
званого російськомовного населен-
ня — це зросійщені українці“.

„Часто кажуть, що в нас є росій-
ськомовні патріоти України. Знаю, що 
є такі люди, але, вважаю, що справжній 
патріот повинен вивчити українську 
мову і розмовляти та писати нею“.

„У нас дуже поширений шкідливий 
міф про багатоетнічність України. 
Негативний вплив мав і лозунг: „Єди-
на країна — единая страна“, ідею яко-
го нам „підкинули“ після Революції 
Гідності, коли, здавалося, українська 
мова почне своє піднесення. В Німеч-
чині, наприклад, ненімців набагато 
більше, ніж в Україні неукраїнців, 
але Німеччину вважають мононаціо-
нальною країною. В Україні тільки два 
корінні народи: українці і кримські 
татари (в Криму). На своїй основній 
території Україна мононаціональна“.

„Люди не вважають, що в Украї-
ні є державна мова. І доки в нас буде 
таке, ми нічого не доможемося“.

„Щоб відродити українську мову, 
треба агресивно її захищати. Нас 
століттями агресивно добивали. 
В Російській імперії було 500 указів 
на знищення нашої мови. Нам треба 
піднести престиж української мови“.

„Чомусь перестали вітатися так, 
як наші предки, а всюди чути — „до-

брого дня“. Я з цим борюся багато 
років — і жодного результату. В нас 
щось „дурне“ приживається дуже 
швидко, а позбутися цього немож-
ливо. Маємо нормальні вітання — 
„добрий день“ і неофіційне — „до-
бридень“, „добрий вечір“ і „добриве-
чір“, але — „доброго ранку“. Така ж 
ситуація із числівниками чотириста 
і п’ятсот. Кажуть чотирьохста і п’я-
тиста. Не знаю, як це викорінювати“.

„В жодній цивілізованій країні 
світу не можна жити, працювати, не 
знаючи державної мови. А в Україні 
можна народитися, прожити і помер-
ти, не сказавши жодного українського 
слова. Ще й на надгробку напишуть не 
українською мовою. Колись один ли-
товський письменник приїхав до Ки-
єва і, коли його водили на Байковий 
цвинтар, а там переважна більшість 
могил підписані російською мовою, 
то він пожартував: „вам же добре 
жити, у вас українці не вмирають“.

Ця зустріч була, мабуть, найба-
гатша на запитання. Тож проходила 
вона у формі діалогу — записки зі за-
питаннями та відповіді, значна части-
на яких — практичні поради з укра-
їнської мови та пояснення проблем 
у тому чи іншому мовному напрямі.

На завершення зустрічі Ірина 
Фаріон подякувала гостеві за вели-
кий вклад у відродження української 
мови та, за традицією, подарувала 
пісочний годинник.

Наталія ПАВЛИШИН

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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дискусії

Мовний фронт на сторожі 
національної безпеки
У День української писемності та мови Міжнародний інститут освіти, куль-

тури та зв’язків з діаспорою організував круглий стіл „Українська мова для 
іммігрантів та емігрантів: зберегти рідне, набути нове“. В обговоренні теми 
взяли участь фахівці з лінгводидактики, викладачі-практики, представники 
державних органів влади, фахівці з міграційних питань, представники громад-
ських організацій, волонтери.

Учасників привітала на-
родний депутат України 
Оксана Юринець, наго-
лосивши, зокрема, що 
„з мови починається дер-
жава“.

Начальник науково- 
дослідної частини Полі-
техніки Лілія Жук заува-
жила, що таке зібрання 
є дієвим інструментом 
у налагодженні діалогу та 
співпраці між представ-
никами різних регіонів 
і країн, що надзвичайно 
важливо для процесу єд-
нання українського су-
спільства.

Директор МІОК Ірина 
Ключковська наголоси-
ла на важливих питаннях 
у сфері мовного законо-
давства, поділилася сво-
їми спостереженнями за 
досвідом інших країн щодо 
збереження і розвитку 
державної мови. Зокрема, 
підкреслила, що такі кра-
їни як Франція, Польща, 
Великобританія, Естонія 
мають розвинену норма-
тивно-правову базу, яка 
спрямована передусім на 
захист своєї мови. В дея-
ких країнах є навіть кри-
мінальна відповідальність 
та штрафи за порушення 
закону про мову.

— Доки не буде вре-
гульоване мовне питання 
в Україні на законодав-
чому рівні, не буде на-
лежної уваги до питання 
української мови як мови 
титульної нації, доти всі 
інші питання, пов’язані 
з українською мовою як 
іноземною, з поширенням 
української мови у світі, 
з лобіюванням україн-

ського інтересу, з вивчен-
ням української мови як 
іноземної в Україні для 
іноземних студентів, ім-
мігрантів, біженців, не 
набудуть чинного розв’я-
зання, — наголосила Ірина 
Михайлівна.

Старший науковий 
співробітник МІОК, моде-
ратор круглого столу Оле-
ся Палінська, зауважила, 
що „мовний фронт — це 
теж фронт, і національна 
безпека охоплює й мовну 
безпеку“.

Глибокий аналіз мов-
ної політики зробила 
професор кафедри загаль-
ного мовознавства ЛНУ 
ім. І. Франка Галина Ма-
цюк у доповіді „Українська 
мова як чинник національ-
ної безпеки“. Вона наго-
лосила, що в нас немає ін-
струментарію для пізнання 
теперішньої дійсності, бо 
ми послуговуємося заста-
рілими програмами і не-
актуальною інформацією. 
Вирішити цю проблему 
можна ввівши в навчаль-
ний процес спецкурси зі 

соціолінгвістики та залу-
чивши до цієї проблеми не 
тільки філологів, а й фахів-
ців інших напрямів.

Учасники зустрічі за-
думали зібрати разом на-
уковців, представників 
органів державної влади, 

волонтерів для спільно-
го пошуку відповідей на 
питання мовної адаптації 
зовнішніх і внутрішніх мі-
грантів, викладання укра-
їнської мови для осіб (гро-
мадян і негромадян Украї-
ни), які цього потребують, 
розробки державної полі-
тики стосовно української 
мови як іноземної.

Активну участь в обго-
воренні узяли: головний 
спеціаліст відділу іммі-
граційної роботи УСІ та 
ОБГ, Головного управ-
ління Державної мігра-
ційної служби України 
у Львівській області Арсен 
Граб чук, завідувач секто-
ра з роботи із біженцями 
та соціальної інтеграції 
УСІ та ОБГ, Головного 
управління Державної мі-
граційної служби України 

у Львівській області Ірина 
Росовська, начальник від-
ділу активної підтримки 
безробітних Львівського 
міського центру зайнято-
сті Ольга Проць, голова 
ГО „И так поймут“ Роман 
Матис, громадський діяч, 
старший викладач кафед-
ри програмування ЛНУ 
ім. І. Франка Святослав 
Літинський, викладач-во-
лонтер безкоштовних 
курсів української мови 
Галина Синєока, завідувач 

секції мовної підготов-
ки іноземних студентів 
Львівської політехніки 
доцент Андрій Моторний, 
відповідальний секре-
тар-експерт Технічного 
комітету стандартизації 
науково-технічної тер-
мінології Львівської по-
літехніки Микола Зубков, 
викладачка Школи україн-
ської мови і культури УКУ 
Оксана Носуліч та інші.

Учасники круглого 
столу висловили пропо-
зиції щодо внесення змін 
до законодавчої бази, яка 
регулює мовну політику 
в Україні. Вони увійдуть 
до ухвали, яку винесуть 
на розгляд до Верховної 
Ради й Кабінету Міністрів 
України.

Наталія ПАВЛИШИН
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система волонтерського 
воєнторгу — закуповує-
мо і продаємо одяг лише 
тим, які їдуть на фронт і за 
адекватними цінами, без 
переплат, хоч до цього ми 
йшли через великі пере-
шкоди.

— З якими проблемами до-
водиться стикатися у волонтерській 
роботі?
— Найперше — „все пропало, все 
критично“. Починаєш з’ясовувати — 
і виявляється, що це далеко не так, 
адже від держави є певна допомога. 
Звісно, є багато зловживань, але на 
індивідуальному рівні, тому не мож-
на звинувачувати у цьому бригаду чи 
окремі підрозділи. Армія — це різні 
люди, там нема відбору за порядні-
стю.

— До Вас  по  допомогу  звертаються 
безпосередньо підрозділи, окремі бри-
гади?
— Так. Усю інформацію перевіряє-
мо. Домагаємося того, щоб прилади 
нічного спостереження, іншу тех-
ніку, яку підрозділи отримують від 
нас, вони приймали на свій баланс. 
Так це все залишиться для наступ-
ників.

— Чого зараз найбільше 
потребує армія?
— Різного прилад-
дя, будматеріалів. Це 
все — фінансово за-
тратне, тому придбати 
на пожертви неможли-
во. Отож, доводиться 
вишукувати гроші, 
звертатися до мецена-
тів. Цього року заку-
пили 285 тепловізорів, 
а є потреба в значно 
більшій кількості.

Криза допомоги 
і волонтерства
Щоб побачити, як 
люди відгукуються на 
потреби воїнів, виру-
шаю до гіпермаркету 
„Рукавичка“, де у п’ят-

ницю і суботу волонте-
ри з „Допоможи фрон-
ту“ збирають для воїнів 
каву, чай, засоби гігієни, 
шкарпетки, солодощі 
тощо. Колись волонтери 
були у кількох супермар-
кетах міста, але, на жаль, 
їх поменшало — „Допо-
можи фронту“ пережи-
ває кризу волонтерства. 
У суботу до „Рукавички“ 

приходять дві волонтерки, у п’ят-
ницю — переважно одна. Нелегко 
стояти на вході і роздавати список 
потреб та періодично бігати до віз-
ка, щоб перекласти покупки. Та во-
лонтерка Оля вже звикла до такого 
ритму роботи.

— Тільки ви про мене не пишіть 
нічого, — відразу ж застерігає. — 
Я працюю тут не для піару, а з ба-
жання допомагати. Коли була без 
роботи, то приходила раніше. Ось 
про Галю (волонтерку, яка буде зав-
тра) напишіть. Вона значну частину 
сімейного бюджету віддає хлопцям.

Оля виставляє візочки, прикріп-
лює скриньку для грошових пожертв 
і починає пропонувати відвідувачам: 
„Якщо маєте змогу, допоможіть вої-
нам“. Хтось зацікавлено бере, ще 
хтось відразу ховає аркуш до кише-
ні, треті проходять мовчки. Волон-
терка каже, що подумки дякує їм за 

мовчання, адже деколи доводиться 
вислуховувати невдоволення та обу-
рення.

— Тепер охочих допомогти знач-
но менше, — продовжує розповіда-
ти. — Наприклад, скриньку з грішми 
колись наповнювали за два дні, те-
пер для цього треба два-три тижні. 
Вже не кажу, що раніше люди ки-
дали більші купюри. Ще в лютому 
наприкінці дня у нас стояли великі 
наповнені коробки вздовж усього 
стенду в два поверхи, а те, що не 
вміщалося, — під сходами, а зараз 
якщо назбираю по середній коробці 
кави-чаю, солодощів і засобів гігіє-
ни, то буде дуже добре. Деколи на-
віть нема за чим машину присилати. 
Вже дозбируємо наступного дня. Те, 
чого хлопці потребують найбільше, 
підкреслюю. Ось якщо сьогодні не 
зберу хоча б коробку кави-чаю, то 
буде дуже зле.

Але цього дня вдалося зібрати 
кілька коробок. Оля сортує товар 
і розуміє, що мало вологих серве-
ток. Тепер їх підкреслює у списку. 
За якийсь час серветок побільшало. 
Волонтерка приємно здивована, 
адже такі вдалі дні тепер нечасті. 
За її спостереженнями, кожен 30-й, 
хто бере список, купує щось із нього. 
Пенсіонерам навіть не пропонує до-
помогти, хіба що ті самі підходять.

Відвідувачі по-різному реагують на 
пропозицію допомогти 
фронту. Дехто, не знаю-
чи, про що йдеться, запи-
тує: „А що дають? Якась 
халява?“ і через кілька 
секунд не приховує роз-
чарування. Хтось мовч-
ки відводить погляд убік. 
Ще один чоловік із дити-
ною здалека махає голо-
вою: „Ні-ні. Я сам ледве 
клигаю“. Є люди, які не 
довіряють цим збіркам, 
запитують, чи зібране не 
піде на СБУ. А ті, які охо-
че беруть список, кате-
горично відмовляються 
фотографуватися…

Ірина МАРТИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

на часі

Чи ми й надалі допомагаємо фронту?

ГО „Допоможи фронту“ (https://www.facebook.com/NaFront/) просить  
зголоситися студентів, які хочуть допомогти у волонтерстві.
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У Лілльському католицькому уні-

верситеті (Франція) 14 листопада 
вшанували пам’ять жертв Голо-
домору 1932–1933 рр., відкривши 
виставку Українського інституту 
національної пам’яті „Спротив 
геноциду“. Українська громада 
півночі Франції поставила собі за 
мету нагадати сучасному фран
цузькому суспільству про ці тра
гічні події. Інститут Національної 
пам’яті України надав для цієї події 
матеріали виставки, яку минулоріч 
презентували у Києві. Вона при
свячена спротиву українців проти 
радянської політики колективіза
ції. Виставку переклали та адап
тували для французького глядача. 
Також під керівництвом владики 
голови єпархії Української гре
кокатолицької церкви у Франції 
Бориса Ґудзяка та архиєпископа 
Лілльського Лорана Ульріка відбу
лася поминальна літургія.

Триває Всеукраїнський конкурс нау-
кових та науково-популярних ро-
біт „Історія, яка нас об’єднує“, яку 
проводить Львівська обласна дер-
жавна адміністрація та Львівська 
обласна рада. Кінцевий термін по
дачі заявок на участь — 25 листопа
да 2015 року. Конкурс орієнтований 
на студентів та аспірантів вищих 
навчальних закладів України ІІІ–ІV 
рівнів акредитації незалежно від 
форми власності та підпорядку
вання. Головна мета конкурсу — 
сприяння молодим історикам, які 
прагнуть вивчати малодосліджені 
та контроверсійні питання україн
ської історії; заохочення суспільно
го обговорення цієї проблематики 
та правдивого висвітлення подій 
минулого, консолідації українсько
го суспільства і поглиблення знань 
з історії України.

Центр Студентського Капелан-
ства ЛА УГКЦ запрошує молодь 
Львова на спільні молитви та 
тематичні зустрічі. Вони від
буваються щочетверга о 18.00 у 
Гарнізонному храмі свв. апп. 
Петра і Павла. Після Божественної 
Літургії відбудеться дискусія в ме
жах курсу „Стосунки від А до Я“. 
А щопонеділка о 18.00 проходять 
богословські зустрічі та обго
ворення у студентському храмі 
бл. свщмч. Олексія Зарицького (на 
території Студмістечка Львівської 
політехніки).

За матеріалами інформагенцій

цікаві зустрічі

Львів стає розумніший
„Цифрове перетворення Львова. Як стати розумним містом за 

5 років?“ — з такою лекцією 12 листопада в Політехніку завітала 
співзасновниця ICT Competence Center, радник міського голови Льво-
ва Яніка Мерило.

Перший напрямок стратегії електро-
нного Львова передбачає забезпе-
чення прозорості фінансів. Систе-
ма „Відкритий бюджет“ дає змогу 
в графічному вигляді ознайомитися 
з витратами та доходами міськради. 
Окрім цього, бюджет тепер можна 
буде побачити ще й на карті, де всі 
охочі зможуть отримати інформацію 
щодо того, що робитимуть за міські 
кошти. Важливим моментом є до-
сягнення повної прозорості торгів 
та закупівель, можливість подання 
е-звернень у форматі петицій, за-
безпечення вільного доступу до пу-
блічної інформації, зокрема до за-
робітних плат чиновників, єдиного 
реєстру підприємців, об’єктів дер-
жавної власності тощо.

Наступний напрям передбачає 
досягнення внутрішньої ефек-
тивності працівників мерії, що 
охоплює заміну застарілої систе-
ми документообігу Lotus Notes на 
Alfresco, яка буде приєднана до по-
шти службовців.

Дальший розвиток вже чинно-
го „Особистого кабінету мешкан-
ця“ з електронною ідентифікацією 
мешканця передбачає видачу кар-
ток львів’янина (перші картки вже 
отримали 10 учасників АТО), які 
діють як картки для оплати проїзду 

в громадському транспорті, іден-
тифікатор, платіжні картки бан-
ку-партнера тощо. Також створюва-
тимуть можливості для е-листування 
з держслужбовцями, децентралізації 
е-послуг, оцифрування та створення 
реєстрів та архівів, збір та аналіз ста-
тистичної інформації міста тощо.

Ще одне надбання Львова (перше 
місто після столиці) — у військовому 
госпіталі запровадили систему елек-
тронної медицини. Відтепер інфор-
мацію про стан здоров’я бійця ліка-
рі зможуть довідатися напередодні 
прибуття хворого у шпиталь.

Такі електронні новинки впро-
довж років ефективно діють у ба-
гатьох країнах світу. До прикладу, 
в Естонії з допомогою ID-картки 
можна замовити й отримати всі 
державні послуги. Вона є в більше 
90 � громадян. До такого результату 
йшли 15 років.

— Не пам’ятаю, коли востаннє 
в Естонії бачила чиновника. Мені 
це не потрібно. Абсолютно все, що 
я хочу від держави, в Естонії можу 
зробити через свій „Особистий ка-
бінет“. От чому я маю замовляти до-
відку і відносити у держорган, якщо 
посадовець сам може зайти у базу 
і подивитися потрібну інформацію. 
Можу без проблем переглянути свою 
історію хвороби з 2008 року — всі 
рентгени, аналізи, діагнози, до яких 
лікарів я ходила. Всі рецепти вида-
ють (99 �) не на папірці, а в електро-
нному вигляді, — розповіла Яніка 
Мерило. — Коли народилася ди-
тина — вона автоматично отримує 
ID-код, мама автоматично отримує 
пільги. Батько одразу може бачити 
інформацію про здоров’я малюка. 
Коли переїжджаю з одного міста 
в інше, самостійно собі змінюю ад-
ресу. Це в мене займає дві хвилини. 
В Естонії за допомогою цифрового 
підпису навіть голосують.

У запровадженні у Львові проек-
ту Smart City за основу взяли досвід 
Естонії, а також Норвегії, дещо від 
Грузії, Молдови.

Наталія ПАВЛИШИН
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сторінки зі щоденника

Леся і Львів
На червоне світло 
в Європу не ходять!
Вже два місяці Леся живе у Львові. 
Вона стала студенткою Політехні-
ки! І тепер Львів — місто її щасливої 
юності. Звикає до нового життя. Їй тут 
усе подобається: чарівна аура старих 
кам’яниць і кав’ярень, веселі фестива-
лі, велич університету, нові друзі, ви-
кладачі, навіть гуртожиток. Ось тільки 
трапляються речі, яких вона зовсім не 
розуміє. Не може збагнути, чому люди 
тут не дбають про порядок і етикет.

У її рідному містечку інакше — 
там усі живуть, як одна велика ро-
дина. На вулицях чисто, біля бу-
динків — квітники, люди привітні, 
доброзичливі. А тут — кожен сам 
собі пан. Та який там пан, — думає 
Леся. — Хіба справжній пан, госпо-
дар так би себе поводив? Лесин тато 
каже, що чисто не там, де прибира-
ють, а там, де не смітять.

Ось щоранку величезна галасли-
ва колона студентів пливе вулицею 
Сахарова до альма-матер. Хлопці 
потягують цигарки, дим здіймаєть-
ся до неба, як із домни в шахтарсько-
му краю. А висмоктавши цю гидоту, 
кидають недопалок під ноги. Свої 
чи того, хто йде позаду. Байдуже 
чиї. Чи ото спльовують крізь зуби на 
тротуар. Колись так заплювали Ле-
сині нові мештики. А лаються! І не 
так, як бабуся жартома: „Щоб тобі 

пси марша грали!“, а усією брудною 
ординською лайкою, споминаючи 
матір рідну. Лесі від того так гидко! 
Невже не бачать, що дівчата поруч? 
А зрештою — дівчата теж і цигарки 
смалять, і круті словечка вживають.

Ну, гаразд, думає Леся, — приїж-
джі, ще не навчилися поводження у ве-
ликому місті. Але ж — львів’яни?! Со-
бак вигулюють на газонах, у сквериках, 
парках. Лесин тато, який був у Відні, 
розповідав, що там власники псів хо-
дять з мішечками і лопаткою й одразу 
самі прибирають за своїми улюблен-
цями. А тут спробуй — зверни увагу 
комусь, то таке почуєш у відповідь, 
що вже й не рада, що сказала. А сту-
денти, що ранком поспішають на пари 
вулицями Богуна й Політехнічною, де 
власники свої автівки паркують навіть 
на тротуарах, під ноги не дивляться 
і вступають у це лайно, та так і розно-
сять його по всій вулиці, а буває, що на 
взутті в аудиторію приносять.

Перехід на Бандери. Тут світло-
фори регулюють рух, та хто на них 
зважає? І що Лесю вразило найбіль-
ше — навіть деякі викладачі на чер-
воне біжать! А тато каже, що в Європі 
на червоне світло ніхто не ходить. 
А ми ж до Євросоюзу хочемо! Та кому 
ми там такі потрібні?

Лесині думки „причесала“ 
Ярослава ВЕЛИЧКО 

Далі буде

українська поезія

Микола ПЕТРЕНКО

Неофіти
От і ми — християне. Нашу віру священну
Перевірено кров’ю, бичем і вогнем:
Зараз випустять левів на страшливу арену.
У руках наших зброя — і ми їх поб’єм.

У руках наших зброя, і душі в любові:
Ми не зможемо вбити, це більше ніж гріх.
Римський Цезар давно туманіє від крові,
І зневага довкруг, і погрози, і сміх.

Вже від цього кривавлять отруйливі рани,
Цезар руку підносить — рокований жест.
Зараз випустять левів — бо ми християне,
У руках наших зброя, і свічка, і хрест.

6 листопада українському 
поетові Миколі Петренку 

виповнилося 90 літ. Вітаємо 
ювіляра і пропонуємо нашим 
читачам один із його віршів.

наш календар
19 листопада — Міжнародний день 
філософії.
19 листопада — День працівників гід
рометеорологічної служби.
21 листопада — День архангела Михаїла.
21 листопада — Всесвітній день теле
бачення.

Пам’ятні дати
19.11.1875 — народилася Катря Грине
вичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка, 
український фольклорист і  музи
кознавець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання 
у Києві Василя Стуса, українського по
ета, правозахисника, замордованого 
в пермській в’язниці.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Центральної 
Ради проголосив самостійність УНР 
у  федеративному зв’язку з  іншими 
вільними народами колишньої Росій
ської імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк, 
український літературознавець.
21.11.1919 — денікінці стратили Василя 
Чумака, українського революційного 
поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром 
розстріляли 359  українських вояків, 
учасників Другого зимового походу.
22.11.1873 — помер Михайло Максимо
вич, український етнограф, історик 
і літературознавець, ректор Київсько
го університету.
23.11.1860 — народилася Марія 
Башкир цева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан, 
український поет, перекладач, гро
мадський діяч.
24.11.1805 — народився Олекса Сторо
женко, український письменник, ав
тор повісти „Марко Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій Воробке
вич, український поет.
24.11.1934 — помер на засланні Михай
ло Грушевський, український історик 
і громадський діяч, Голова Централь
ної Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван НечуйЛе
вицький, український письменник, ав
тор повісті „Кайдашева сім’я“.
25.11.1878 — Альфред Нобель запатен
тував динаміт.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук, 
український письменник, публіцист, 
автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Дов
женко, кінодраматург, режисер 
і письменник.
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чари Мельпомени

Згадуючи 
примадонну…
У львівській Опері з 15 до 22 листопада проходить 

ХV Міжнародний фестиваль оперного мисте-
цтва ім. С. Крушельницької. На сцені театру йдуть 
опери, які відіграли велику роль у житті співачки, 
а у дзеркальній залі розгорнуто виставку „З історії 
фестивалю“, побудовану на матеріалах із фондів 
Оперного й Музично-меморіального музею Соломії 
Крушельницької у Львові, а також архівів дружи-
ни колишнього головного диригента театру Ігоря 
Лацанича, який зініціював цей фестиваль.

У програмі фесту — опе-
ри „Мадам Баттерфляй“ 
Д. Пуччіні (відбулась 15 ли-
стопада, Чіо-Чіо-сан — з. а. 
України Любов Качала, 
дириґент — н. а. України 
Володимир Гаркуша (Дні-
пропетровськ)), „Аїда“ 
(19 листопада, Аїда — з. а. 
України Світлана Мамчур) 

та „Травіата“ (21 листопа-
да, Віолетта — лауреат між-
народного конкурсу Алла 
Родіна, Національна опе-
ра України, Київ) Д. Верді 
і „Кармен“ Ж. Бізе (22 ли-
стопада, Кармен — лауре-
ат міжнародного конкурсу 
Ірина Петрова, Національ-
на опера України, Київ), 

а також балет „Повернення 
Баттерфляй“ Д. Пуччіні — 
М. Скорика (20 листопада, 
Соломія Крушельницька — 
лауреат премії ім. В. Писа-
рєва Анастасія Ісупова).

Оглядаючи виставку, 
можемо собі скласти вра-
ження, як виглядали афіші 
попередніх фестивалів, 

які мистецькі заходи тоді 
відбувалися, хто брав у них 
участь. Центральним в екс-
позиції є театральний ко-
стюм Ельзи з опери Р. Ваґ-
нера „Лоенґрін“. Його 
створила за оригінальни-
ми фотографіями Соломії 
Крушельницької дизайнер 
Олена Дмитрів-Томин.

палітра

Художні плоди сучасної творчості
У Львівському палаці мистецтв розпочав свою експозиційну робо-

ту XIX Міжнародний осінній салон „Високий Замок“. Цьогорічна 
художня виставка-конкурс, як звично, своїм жанровим різнобарв’ям 
охопила три поверхи Палацу — для кожного її відвідувача є твори, 
які сподобаються. Найкращих авторів відзначить ще й журі, про них 
дізнаємось 6 грудня на закритті салону.

На виставці представлено робо-
ти приблизно трьох сотень митців 
з України, а також Норвегії, Фран-
ції, Вірменії та Польщі. На першому 

поверсі розмістились плакати, полі-
тичного й екологічно-соціального 
спрямування. На двох решти повер-
хах — добірка творів, що пройшли 

конкурсний відбір, різних за жанром, 
технікою виконання та тематикою — 
окрім звичних олійних й акварельних 
картин, є і батик, графіка, витинан-
ки, пастелі, різьба по дереву, апліка-
ції, а також твори, виконані у зміша-
них і авторських техніках.

Мистецтвознавець Роман Яців 
зауважує, що конкурс трансфор-
мувався у загальну платформу для 
спілкування сучасних митців між 
собою і з глядачем. Її функція — 
шанс відкрити нові імена й просте-
жити тенденції розвитку сучасного 
мистецтва.

На тлі загалу виділяється твор-
чість Василя Федорука. Мистець 
довго випрацьовував свою манеру 
малювання, міфологію, точність 
кольору — його проблематика зву-
жена, камерна, сконцентрована на 
духовному житті. Своєю творчістю 
він виборює право на духовність 
у культурі, на її глибші виміри. Екс-
позиція частини творів Федорука 
є меморіальною.

Сторінку підготувала 
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

в очікуванні

Вісімнадцять днів шахових баталій у Львові
До початку матчу за звання чемпіонки світу 

з шахів серед жінок між Марією Музичук та 
Хоу Іфань залишається три з половиною місяці, 
а напруга велика. І хоч центральною причиною 
є інтрига, чи вдасться Марії створити для світу 
сенсацію — виграти, є ряд й інших, дрібніших при-
чин — подія такого масштабу й ваги за часів неза-
лежності в Україні ще не відбувалась.

Згідно з указом Президен-
та, у серпні було створено 
організаційний комітет 
з підготовки та проведен-
ня матчу, згодом — робочу 
групу та дирекцію. У межах 
заходу, вже відомо, про-
ходитиме багато спортив-
но-мистецьких акцій, пере-
дуватиме йому Чемпіонат 
України з шахів серед чо-
ловіків та жінок — з 2 груд-
ня впродовж двох тижнів 
у готелі „Волтер“ найкращі 
гросмейстери країни зустрі-
чатимуться за шахівницями.

Продовжить програму 
шахового сезону у Львові 
різдвяний шаховий бал за 
участю Анни й Марії Му-
зичук. У лютому святкува-

тимемо китайський Новий 
рік із залученням китай-
ських ЗМІ. Заплановано 
й видання підручника гри 
з шахів, проведення шахо-
вих турнірів серед дітей та 
ІТ-компаній.

Матч за звання чемпі-
онки світу розпочнеться 
1 березня. Церемонії його 
офіційного відкриття та 
закриття пройдуть у львів-
ській Опері, самі ж поє-
динки, які складатимуться 
з 12 партій (за схемою „два 
дні ігор — вихідний“) — 
у Палаці Потоцьких.

Марія Музичук щороку 
бере участь у 10–13 ша-
хових турнірах. Тож після 
Франції на дівчину чекає Іс-

ландія — у Рейк’явіку про-
йде командний чемпіонат 
Європи. Поза тим — тре-
нування й пошуки нових 
шахових тактик, які тримає 
в таємниці — тільки відо-
мо, що будемо подивовані 
дебютними новинками. Зі 
суперницею, до речі, Ма-
рія зустрічалась уже двічі, 
у класичних шахах: одна 
партія завершилася нічиєю, 
у другій перемогу здобула 
китаянка. „Хоу Іфань — 
сильна шахістка, — визнає 

Марія Музичук, — але я теж 
прогресую!“.

Наступний рік в Укра-
їні буде оголошено ро-
ком шахів. Окрім матчу 
у Львові, в Києві пройде 
один із етапів жіночого 
Гран-прі ФІДЕ. Результа-
том усіх заходів мало би 
бути зростання інтелек-
туальної активності мо-
лоді — збільшення її кіль-
кості у шахових секціях на 
30–50 �.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

Змагаються всі — і студенти, і викладачі
У межах програми Універсіади — 

2015/2016 у Львівській політехніці 
відбуваються змагання з різних ви-
дів спорту серед професорсько-ви-
кладацького складу та працівників 
університету. На минулих вихідних 
відбувся чемпіонат Львівської полі-
техніки з бадмінтону, також завер-
шився чемпіонат з футзалу, а 21 та 
22 листопада відбудеться чемпіонат 
з волейболу. Його початок о 10.00 на 
кафедрі фізичного виховання в кор-
пусі № 21 (вул. Уласа Самчука, 14). Ор-
ганізатори запрошують команди від 
інститутів.

Студентки Технічного коледжу 
Львівської політехніки стали треті-
ми на обласних змаганнях із шахів 
серед студентів ВНЗ Львівщини І — 
ІІ рівнів акредитації. Змагання від-
бувалися в межах Спартакіади Львів-
ського облвідділення Комітету з фі-
зичного виховання та спорту МОН 

України. У змаганнях взяли участь 
хлопці й дівчата з 18 навчальних за-
кладів області. Серед дівчат чемпі-
онство отримала команда Львівсько-
го коледжу декоративного й ужитко-
вого мистецтва ім. І. Труша, друге 
місце — команда Дрогобицького ко-
леджу нафти і газу, а третьою стала 
команда господарів — Технічного 
коледжу Львівської політехніки. 
Серед хлопців першою була команда 
Львівського коледжу ДУТ.

На першому Чемпіонаті світу 
з хортингу — виду бойових мис-
тецтв, зародженому в Україні, 
у Польщі переможцем турніру 
став студент ІППТ Владислав Со-
рока. Хлопець займається хортин-
гом тривалий час і є кандидатом 
у майстри спорту. Після перемоги 
на цьому міжнародному турнірі він 
претендуватиме на звання майстра 
спорту.

Представниці Львівської полі-
техніки здобули перемоги на чем-
піонатах України з боксу та самбо 
у Чернівцях і Сумах. На Чемпіонаті 
України з боксу у Чернівцях Ірина 
Яськова (тренер — м. с. Іван Козак) 
посіла третє місце. Студентка ІКНІ 
Львівської політехніки Діана Насту-
сенко (тренер — м. с. м. к. Олександр 
Куспіш) здобула у своїй ваговій кате-
горії на Чемпіонаті з самбо у Сумах 
друге місце.

Найкращою спортсменкою 
Львів щини за підсумками жовтня 
стала Валерія Пермикіна — представ-
ниця львівської школи сучасного п’я-
тиборства. Це почесне звання дівчина 
отримала за здобуття бронзової меда-
лі у командних змаганнях з сучасного 
п’ятиборства VІ Всесвітніх ігор серед 
військовослужбовців, які проходили 
у Республіці Корея.

Н. Я.
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Фарба 
для вій

Невіглас, 
що видає 

себе за 
фахівця

Найви-
щий пік 
Піренеїв

Хреще-
ний бать-

ко для 
матері 
дитини

Легке 
розсувне 

крісло; 
лежак

Алкоголь-
ний напій 
з цукро-
вої трос-

тини

Міжна-
родна 
органі-

зація

Відступ на 
початку 
тексту

Зачіска, 
популяр-
на в суб-
культурі 
панків

Тонізу-
ючий 
напй

Служи-
тель при 

мечеті

Автор 
музики до 
оперети 

„Моя пре-
красна 

леді“

Великий 
майстер 

своєї 
справи

Киівський 
князь

Фігура у 
шахах

Корабель 
Ясона

Римський 
історик, 

автор 
„Анналів“

Невдалий удар у 
більярді, коли кий 

тільки ковзнув 
по кулі

Вимога 
при укла-

данні 
договору

Тропічна 
рослина з 
величез-

ними 
бульбами

Бог війни 
у греків

Назва 
японсь-

ких 
шашок

Хижак 
родини 
собачих

Популяр-
на, модна 
естрадна 

пісня

Футболь-
ний клуб 
із Рима

Літера 
грецької 
абетки

Житель 
Петро-

заводська

Основний бойовий 
танк США

Місто у 
Вінни-
цькій 

області

Музичний 
лад

Українсь-
ка пов-

станська 
армія

Сільсько-
господар-
ське зна-

ряддя

Князів-
ство у 
Європі

Знеболю-
вання

Місяць 
посту у 
мусуль-

ман

Планета 
Сонячної 
системи

Хімічний 
елемент, 
галоген

Довго-
хвоста 
папуга

Півострів 
на сході 
Канади

Бог Сонця 
у єгиптян

Одиниця 
площі 
землі

Вироби з 
глини 

Річка в 
Іспанії

Залож-
ник, за-
ручник

Невираз-
ний у 

темряві 
обрис 

людини, 
ледь 

видимий 
слід

Пустеля 
в Індії та 

Пакистані

Назва 
пуми в 

Америці

Країна у 
Північній 
Америці

Татарська 
страва з 
м’яса та 
обочів

Місце 
оркестру 
в театрі

Давньогрецька та 
давньоримська 

катапульта

Китай-
ська 

кропива

Польська 
фортеця 
на Дніпрі

Автор 
„Утопії“

Міфічна 
істота у 
сканди-

навських 
легендах

Старосло-
в’янська 

назва
літери „а“

Чорна з 
жовтими 

смужками 
комаха

Крок у 
танці Нота

Амери-
канський 

боксер

Велика 
афри-

канська 
антилопа

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 30
Горизонтально: 3. Метеоролог. 5. Абат. 7. Ізотоп. 8. Арфа. 10. Тахометр. 13. Сироп. 15. Кобра. 17. Метроном. 
18. Невіглас. 19. Секретар. 21. Маскарон. 23. Регіт. 24. Регул. 25. Епіграма. 30. Шріт. 31. Тантал. 32. Опак. 
33. Демаркація.
Вертикально: 1. Стріха. 2. Клопіт. 3. Метр. 4. Грам. 6. Бейрут. 9. Футбол. 11. Хаммурапі. 12. Економіка. 
13. Семестр. 14. Протест. 15. Клінкер. 16. Арсенал. 20. Кугуар. 22. Регата. 26. Пітьма. 27. Милиця. 28. Етюд. 29. Золя.

J J J

Ти розумний, молодий, 
креативний, обдарова-
ний, амбітний, впевне-
ний у собі, сповнений сві-
жих ідей? А бодай щось 
ти вмієш робити?
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Про службову інформацію  
і комерційну таємницю

Наказом міністра освіти і науки України від 
18.03.2015 року №319 затверджено „Пере
лік службової інформації, що є власністю 
держави у галузі освіти і науки України“. 
Відомості, передбачені цим переліком, не 
можна наводити в матеріалах, призначених 
для відкритого опублікування. Опублікуван
ня — публічне розповсюдження матеріалів 
через газети, журнали, книжкові видання, 
телебачення, радіо, інтернет, кінодокумен
талістику, аудіо та аудіовізуальні засоби, 
експонування в музеях, на наукових вистав
ках, конференціях, вивіз за кордон або пе
редача іноземним громадянам.

Не можна публікувати, цитувати, поси
латися на документи, що мають гриф „Для 
службового користування“, або позначку 
„Без опублікування в пресі“.

До службової інформації зокрема на
лежать:

∙ науководослідні роботи і дисерта
ції з економіки розвитку воєнної сфери, 
військовопромислового комплексу, на
уковотехнічного комплексу оборонного 
призначення, експортного потенціалу 
оборонної тематики та послуг, конверсії 
оборонного виробництва;

∙  завдання, технічні завдання, окремі 
завдання на виконання науководослід
них та дослідноконструкторських робіт 
щодо новітніх розробок, розголошення 
про які може завдати економічних збитків 
та зашкодити охороні прав на інтелекту
альну власність, що виконується в межах 
державних науковотехнічних програм, 
міжгалузевих науковотехнічних програм, 
наукових частин інших програм, розробок 
новітніх технологій університету, поясню
вальні записки, звітна документація по цих 
роботах, що не містять державної таємниці;

∙  відомості про науководослідні та 
дослідноконструкторські роботи, що ви
конуються за державним оборонним за
мовленням;

∙  відомості про технології подвійно
го використання, що не містять державної 
таємниці;

∙  тематичні картки, матеріали запитів 
на виконання і фінансування висновків 
наукової та науковотехнічної експертизи, 
технічні завдання, розгорнуті календарні 
плани, науковотехнічні звіти;

∙ сукупні дані про особу, якій надано 
допуск (доступ) до державної таємниці;

∙ відомості про правила внутрішньо
об’єктового режиму;

∙ відомості про зміст угод щодо реа
лізації проектів та програм, якщо поло
женнями таких угод визначено наявність 
конфіденційної інформації;

∙ відомості про зміст листування на 
запити державних органів, яким чинним 
законодавством надано право отримува
ти конфіденційну інформацію з кадрових 
питань.

Зміна співвідношення між секретністю 
і гласністю, яка помітна у нашому суспіль
стві протягом останніх років, значною 
мірою спричинила у деяких працівників 
байдужість щодо доцільності збереження 
інформації, отриманої під час виконання 
наукових досліджень.

Тимчасом в умовах, коли університет 
стає власником матеріальних, інтелекту
альних та інших ресурсів, а також інфор
мації, створеної внаслідок його діяльності, 
природно виникає і економічно виправда
на необхідність захисту його комерційної 
таємниці.

В  умовах ринкових відносин комер
ційна таємниця — реальна проблема для 
науководослідного університету.

Збереження комерційної таємниці 
є одним із засобів захисту від несанкці
онованої конкуренції в межах реалізації 
права на інтелектуальну власність.

Комерційною таємницею університету 
є дані, які не належать до державних се
кретів і не є службовою інформацією, що 
є власністю держави.

Для науководослідних установ на 
перший план виступає науковотехнічний 
компонент комерційної таємниці, який на 
сьогодні відомий як ноухау.

Збереження інформації типу ноухау 
може мати комерційну реалізацію. Визна
чення даних, що становлять комерційну 
таємницю, є однією із центральних ланок 
у системі заходів, які повинні здійсню
вати для захисту інтелектуальної влас
ності, оскільки дані науковотехнічного 
характеру після їх відкритої публікації 
перестають бути предметом комерційної 
діяльності.

Переважна більшість ноухау є резуль
татом науковопошукових і досліднокон
структорських робіт, які належать до 
об’єктів прав інтелектуальної власності.

До ноухау належать:
∙ незапатентовані винаходи;
∙ методи, способи, навички, необхідні 

для проведення проектування та розра
хунків, будівництва, виготовлення виро
бів;

∙ технічна документація, робочі про
екти, монтажні схеми, технологічні карти;

∙ склад та рецепти матеріалів, речо
вин, сплавів, тощо;

∙ оптимальні рішення технологічних 
процесів;

∙ технікоекономічні обґрунтування, 
статистичні розрахунки;

∙ адміністративний, фінансовий дос
від;

∙ дані для ефективного збуту, тощо.
Право на захист від незаконного вико

ристання інформації типу ноухау виникає 
за таких умов :

1) ця інформація має дійсну або потен
ційну комерційну цінність через її невідо
мість третім особам;

2) до цієї інформації немає вільного 
доступу на законній підставі;

3) держатель інформації здійснює на
лежні заходи щодо охорони її конфіден
ційності.

Відповідальність за розголошення 
службової інформації (ДСК) несе автор 
(автори) цієї інформації, який (які) по
винні знати вимоги наказу МОНУ №319 від 
18.03.2015.

Завдання щодо запобігання витоку 
службової інформації виконують експерт
ні комісії наукових інститутів, які розгля
дають усі матеріали призначені для від
критого опублікування. Результати таких 
розглядів оформляються відповідними 
протоколами і актами експертизи за під
писами членів експертних комісій.

До організаційних питань захисту ко
мерційної таємниці університету можуть 
належати:

∙ доповнення Статуту університету 
пунктом щодо збереження комерційної 
таємниці;

∙ передбачення відповідних взаємних 
зобов’язань у колективному договорі між 
трудовим колективом і адміністрацією;

∙ розробка в  кожному структурному 
підрозділі інструкції щодо забезпечення 
захисту комерційної інформації;

∙ відображення індивідуальних зобов’я
зань працівників університету в трудових 
договорах між ними і адміністрацією;

∙ розробка пам’ятки працівнику про 
збереження комерційної таємниці інсти
туту;

∙ відповідне маркування документації, 
яка супроводжує виконання наукових до
сліджень.

Для установи із широким діапазоном 
діяльності, а наш університет має надзви
чайно широкий спектр напрямків наукових 
досліджень, на думку спеціалістів сама „пе
літова система“ засекречування комерцій
ної таємниці не є достатньо ефективною без 
сумлінного, свідомого людського чинника.

Георгій ШАНДРІВСЬКИЙ, 
начальник відділу  

захисту інформації (РСО)
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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. № 153919

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 Катерини ГРЕЧИН.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НОВИНКИ
Є. П. Пістун, І. Д. Стасюк
Основи автоматики та 
автоматизації
Навчальний посібник.

Розглянуто основні прин
ципи побудови систем ав
томатичного регулювання 
та керування. Основні ета
пи розвитку техніки авто
матизації. Подано функцій

не призначення і наведено статичні та динамічні 
характеристики елементів систем автоматичного 
регулювання і керування. Розглянуто будову і ро
боту регуляторів прямої дії та ізодромних регуля
торів, основні властивості об’єктів регулювання 
та їхній вплив на характер процесу регулювання, 
а також вплив властивостей автоматичного ре
гулятора на характер перехідного процесу в САР.

Є. Ю. Форнальчик, 
Р. Я. Качмар
Основи технічного 
сервісу транспорт-
них засобів
Навчальний посібник.

Викладено навчальний 
матеріал, який охоплює 
повний курс дисциплі
ни „Основи технічного 

сервісу транспортних засобів“. Супроводжується 
відповідними ілюстраціями, прикладами, тесто
вими питаннями для самоконтролю.

Для студентів базового напряму „Транс
портні технології“ спеціальностей „Орга
нізація і регулювання дорожнього руху“ та 
„Організація перевезень і  управління на 
транспорті“.

Віктор Яворський
Технологія сірки 
і сульфатної кислоти
Підручник.

Висвітлено роль і  місце 
сірки та її сполук у приро
ді, житті людини, історію 
розвитку теорії і практики 
їх виробництва, властиво
сті найважливіших сполук, 

охарактеризовано сировинну базу, існуючі ме
тоди виробництва товарних і спеціальних видів 
сірки та сульфатної кислоти, їх очищення від до
мішок. Розглянуто перспективи розвитку вироб
ництва цих продуктів із різних видів сировини.

Затвердило Міністерство освіти і науки 
України як підручник для студентів вищих 
навчальних закладів.

Ці видання подано на другий етап Конкурсу монографій, підручників та навчальних посібників  
Національного університету „Львівська політехніка“ у 2015 році.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/

 для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
19 листопада — „Аїда“ (опера). 18.00.
20 листопада — „Повернення 

Баттерфляй“ (балет). 19.00.
21 листопада — „Травіата“ (опера). 18.00.
22 листопада — „Кармен“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
19 листопада — „Циліндр“. 18.00.
20 листопада — „Ромео і Джульєтта 

в кінці листопада“. 18.00.
21 листопада — „Блазні мимоволі“. 18.00.
22 листопада — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
24 листопада — „Сватання  

на Гончарівці“. 18.00.

Камерна сцена
19 листопада — „Варшавська мелодія“. 17.00.
24 листопада — „Три любові“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
20 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.
21 листопада — „12 ніч“. 19.00.
22 листопада — „Забави для Фауста“. 19.00.
25 листопада — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
20 листопада — „Сарана“. 19.00.
21, 22 листопада — „Сарана“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
20 листопада — „Декамерон“ 

(допрем’єрний показ). 18.00.
21 листопада — „Великий льох“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
22 листопада — „Маленька Баба-Яга“ 

(прем’єра). 12.00, 15.00.
24 листопада —  „Оскар…“. 15.00.
25 листопада — „Таїна буття“. 16.00.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені  
документи: 
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Оленчука Анатолія Вікторовича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Поповича Олега Вікторовича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Депятинчука Андрія Михайловича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дроздової Дар’ї Олексіївни.

http://vlp.com.ua/



