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Чи потрібні студентам куратори?

Марія Бардин, студентка 
третього курсу Інституту 
архітектури:

„Не надто 
потребуємо 
наставництва“
Ми навіть не знаємо, хто в 
нас курує групу. Щороку на-
ставників змінюють, тож ще 
на першому курсі ми знали, 
хто це, а потім зрештою і не 
надто цікавилися. Хоча й на 
початку навчання не дуже 
потребували наставництва. 
Ми формуємо стосунки з 
викладачами безпосеред-
ньо на парах. Маємо творчу 
спеціальність, багато часу 
проводимо в такій роботі і 
маємо можливість спілкува-
тися неформально, обгово-
рювати все, що нас цікавить 
чи необхідне. А про варіанти 
організації дозвілля і роз-
виток після пар турбуються 
представники студентсько-
го самоврядування. Багато 
цікавого і потрібного дізна-
ємося від старшокурсників.

Опитувала  
Наталія ПАВЛИШИН

Дмитро Тісовець, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Наставники потрібні завжди“
Наставники потрібні завжди. Щоб студенти відчували підтрим-
ку, натхнення, щоб скеровували нас у правильному напрямку. 
В нас є куратор потоку Ольга Євстахіївна, яка дуже допомагає. 
Вона для нас як хресна мама: завжди готова підтримати, допо-
могти, щось підказати. А різні поїздки чи походи нам органі-
зовують старости груп. 

Ярина Дмитришин, магістрант першого року навчання 
Інституту економіки та менеджменту:

„Куратор мав би бути один на все 
навчання“
Куратори потрібні не для того, щоб вирішувати питання в 
навчанні, а щоб задіювати студентів до різних активностей 
поза університетом: екскурсій на виробництво, до різнома-
нітних подій, які відбуваються в місті — конференцій, профе-

сійних ярмарків. Мої одногрупники і я часто зверталися за порадами до своїх 
наставників, тому й стосунки з ними тісніші, ніж з іншими викладачами. Та 
проблема в тому, що щороку наставники груп змінюються. Думаю, куратор 
мав би бути в групи від першого курсу і до завершення навчання, бо він уже 
знає студентів, особливості комунікації в групі.

Ростислав Матвіїв, магістрант першого року навчання 
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки:

„Моральна підтримка студентам 
необхідна“
За час навчання в моїй групі було три куратори. Перший кура-
тор не витримав нас і рік, а решта часу нас провадив інший 
куратор. Вважаю, що наставники потрібні, бо вони вже мають 

досвід, пройшли той шлях, яким ми тільки зараз йдемо, вони знають краще сере-
довище, в якому навчаємося. Тож коли виникають якісь проблеми, ми звертаємо-
ся до кураторів. Також ці люди можуть морально підтримувати, бути духовними 
наставниками. Думаю це важливо. В нас чудовий куратор — Андрій Кузик. Він 
організовував нам різні цікаві екскурсії музеями, підземеллями. 

наставництво

Співпраця через повагу та порозуміння

Наставництво у Львівській політехніці — це 
одна з основних ланок співпраці викладачів 

і студентів. Зазвичай у кожній групі кожно-
го навчального інституту є свій куратор. Та є 
інститути, де наставницька робота побудована 
на партнерських стосунках між викладачами 
і студентами, є сформовані роками традиції. 
Саме про таку роботу розповім на прикладі 
провідних у цьому напрямі інститутах — ІНЕМ, 
ІБІД, ІІМТ та ІНПП.

Економісти дбають 
про духовний 
розвиток молоді

На кафедрі менедж-
менту персоналу та ад-
міністрування Інституту 
економіки та менеджмен-
ту дотримуються думки, 
що наставництво — це 

передовсім просвітниць-
ка функція. Як наголосила 
старший викладач кафедри 
МПА з багаторічним до-
свідом кураторства Надія 
Любомудрова, саме в 17 
– 20 років молода людина 
формується як особистість. 

Закінчення на 15 с. m
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коротко
Студент Автодорожнього коле-

джу переміг у змаганнях від 
„Тойоти“. За найкращий резуль-
тат Євген Попович із групи АС-31 
одержав „сертифікат-гарантію“ 
працевлаштування після завер-
шення навчання в дилерському 
центрі „Тойота“. Змагання відбу-
лося на базі „Тойота Центр Львів 
Діамант“ і зібрало учасників із 6 
коледжів України. 

Науковці НАН протестують. 
Президія Центрального комітету 
профспілки працівників НАН 
України ухвалила рішення про 
проведення 15 червня черго-
вої загальноакадемічної акції 
протесту — ходи і мітингу під 
Кабміном. Учені вже не перший 
місяць вимагають збільшен-
ня бюджетного фінансування 
НАН і галузевих АН, збільшення 
посадових окладів науковим 
працівникам і загальних обсягів 
базового фінансування наукової 
сфери до 1,7% ВВП (відповідно до 
ЗУ „Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність“).

Львів’янин виграв суд про під-
няття зарплат освітянам. Стар-
ший викладач кафедри програму-
вання ЛНУ ім. І. Франка Святослав 
Літинський здобув перемогу у 
суді, рішенням якого КМУ зобов’я-
зали на 22% підняти зарплати 
вчителям, лікарям, викладачам. 
За словами С. Літинського, зарп-
лата левової частки бюджетників 
розраховується на основі розміру 
посадового окладу працівника 1 
тарифного розряду. Відповідно ж 
до ЗУ „Про оплату праці“ та ст. 96 
Кодексу про працю, ставка повин-
на перевищувати законодавчо 
встановлений розмір мінімальної 
зарплати.

За матеріалами інформагенцій

знай наших!

„Професіонали“ — десяті, 
політехніки — перші
Політехніки — переможці 10-го 

ювілейного конкурсу „Про-
фесіонали майбутнього-2016“ 
від компанії Vodafone. У складі 
команди — Роман Палюшинський 
(група ТК-43), Дмитро Тертиш-
ний (ТК-41), а також студенти 
групи ТК-42 Андрій Цуркан, Бог-
дан Калитка й Анастасія Редька.

Найкращі 3G-ідеї на ювілейному 
змаганні наукових робіт „Професіо- 
нали майбутнього“ запропонували 
студенти Львівської політехніки й 
Одеської національної академії зв’яз-
ку ім. О. Попова. Відзначити відразу 
дві команди журі вирішило, зваживши 
на вагомість розроблених проектів і 
високий рівень підготовки студентів. 
Обидві команди отримають подарунок 
у розмірі 125 тис. грн. на навчання.

Одесити перемогли в категорії „Най-
кращий сервіс для клієнтів“, а львів’яни 
запропонували найкраще рішення для 
мобільного оператора. В основі їхнього 
проекту — „Удосконалення архітекту-

ри та планування мережі радіодоступу 
шляхом інтеграції множини малих ко-
мірок“ — модель організації багато-
рівневого радіодоступу мережі з нере-
гулярним розподілом частотного спектра, 
який дозволяє підвищити ефективність 
використання наявного частотного           
ресурсу в 1,5 раза і забезпечує пропуск-      
ну здатність кінцевим абонентам 48 –                                                                                            
52 Мбіт/с. Це рішення дозволяє реалі-
зувати такі послуги, як стрімінгові сер-
віси, багатокористувацькі онлайн-ігри, 
відеоконференції високої якості, Cloud 
Computing, доступ до сервісів інтернету 
речей інформує прес-служба Vodafone. 
Керівником команди Політехніки є за-
відувач кафедри телекомунікацій про-
фесор Михайло Климаш, готуватись до 
конкурсу студентам допомагав і Павло 
Гуськов із кафедри ТК. Цьогоріч пред-
ставники Політехніки у конкурсі пере-
могли вчетверте.

Конкурс „Професіонали майбут-
нього“, нагадаємо, організовує компа-
нія Vodafone Україна. Участь у ньому 
можуть брати студенти 4 курсу теле-

комунікаційних факуль-
тетів. Комісію конкурсу 
сформовано з представ-
ників вишів та експертів 
телеком- і IT-галузі. Журі 
оцінює студентські роз-
робки з точки зору інно-
ваційності, практичного 
значення, логіки і архітек-
тури проектування, швид-
кості реалізації, а також 
презентаційних навичок 
команд.

Ірина ШУТКА

запрошуємо до обговорення

200 років технічної освіти у Львові, 
або 

Від Реальної школи — до Національного університету 

Скільки років нашій альма-матер? Кожен полі-
технік з гордістю відповість: 172! А може — біль-

ше? Невтомні пошановувачі минулого вважають, 
що своє літочислення Львівська політехніка має 
починати від зародження технічної освіти у Льво-
ві, тобто з 1816 року, коли була створена Цісар-

сько-королівська реальна школа. Ми звернулися до 
дослідника історії нашого університету Олександра 
Шишки з проханням висловити свою думку з цього 
питання, і пропонуємо шановній академічній гро-
маді Політехніки ознайомитися з нею на 10 — 11 
сторінках.
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Політехніка і Huawei: на зв’язку
Минулого тижня, 8 червня, Політехніку відвідала делегація Huawei 

Technologies Co. Ltd. — відомої китайської компанії у галузі 
телекомунікацій.

Зустріч мала ознайомлюваль-
ний характер. Гостей привітав 
ректор університету Юрій Боба-
ло. Про діяльність вишу розповіла 
проректор з наукової роботи На-
талія Чухрай, а провідні науков-
ці презентували інститути ІТРЕ, 
ІКНІ, ІКТА та ІМФН: напрацюван-
ня вчених саме цих ННІ тематично 
збігаються з полем діяльності ки-
тайської компанії.

З історією та основними напряма-
ми діяльності Huawei політехніків оз-
найомив голова іноземної делегації Лі 
Цзянь. Компанія пропонує мережеві й 
мобільні пристрої, апаратне забезпе-
чення й обладнання для потреб зв’яз-
ку, зберігання, поширення інформа-
ції й обробки даних. Її клієнти — це 
переважно оператори мобільного 
зв’язку, ІТ-фірми й індивідуальні ко-
ристувачі. Компанія щороку зростає 

(зараз її прибуток понад 60 млрд $). 
Особливу увагу приділяє науково-до-
слідній діяльності: щороку вкладає у 
дослідження 10% від свого доходу, зі 
176 тис. працівників понад половина 
працює в цьому напрямі. Зараз осо-
блива увага — до п’ятого покоління 
мобільних мереж (так званого 5G). 
Компанія зацікавлена в подоланні 
технологічних обмежень для запрова-
дження нового стандарту зв’язку, по-
будови мереж з великою пропускною 
здатністю. „Якщо хтось зможе зробити 
цей прорив, мабуть, він отримає Но-
белівську премію,“ зазначив Лі Цзянь. 
Очевидно, саме потреба вирішити ці 
завдання спонукала представників 
Huawei відвідати низку профільних 
вишів Львова, Києва, Одеси, Харкова.

Наразі Політехніка й Huawei оз-
найомились із здобутками і запитами 
одне одного. На часі — аналіз почуто-
го і пошук можливих форм співпраці, 
прийнятних для обох сторін, резюмує 
Н.Чухрай. У компанії Huawei ще ма-
ють вирішити, чи відкриють Дослід-
ницький центр в Україні. Але після 
зустрічі у Політехніці іноземним ві-
зитерам стало однозначно зрозуміло, 
що інвестувати в Україну потрібно.

Ірина ШУТКА

міжнародна співпраця

Обмін кримінально-правововим 
досвідом
Професор кафедри кримінального права і процесу Інституту права 

та психології Костянтин Марисюк долучився до роботи ІІ Між-
народної науково-практичної конференції „Кримінальна політика 
Республіки Білорусь: стан і шляхи вдосконалення“, яка відбувалася на 
базі Барановицького державного університету.

У своїй доповіді „Криміналь-
но-правова політика у сфері май-
нових покарань у системі правової 
політики України“ доктор Марисюк 
порушив актуальні питання кримі-
нально-правової політики майно-
вих покарань у контексті протидії 
корупції й поділився із закордонни-
ми колегами позитивним досвідом 
України в умовах демократичних 
перетворень. Цю доповідь винесли 
на пленарне засідання конферен-

ції, а її обговорення серед наукової 
спільноти викликало жвавий інтерес 
і дискусію. 

Поїздка до Білорусі відбувалась 
у рамках реалізації умов Договору 
про співпрацю між Львівською по-
літехнікою та Барановицьким дер-
жуніверситетом. Серед запрошених 
гостей конференції було чимало ві-
домих науковців та практиків із Біло-
русі, України, Грузії. Вони обміняли-
ся позитивним досвідом організації 

навчального процесу, опанували 
особливості методичного та науко-
во-технічного забезпечення дистан-
ційного навчання, оглянули наукову 
бібліотеку, яка цього разу отримала 
кілька видань авторства науково-пе-
дагогічних працівників ІНПП. Усе 
це, безумовно, позитивно вплине на 
якість не лише майбутніх наукових 
розробок кафедри, але й сприятиме 
внесенню пропозицій щодо мож-
ливості удосконалення організації 
навчального процесу. Професор 
Марисюк також обговорив перспек-
тивні напрями на рівні міжнародної 
співпраці між двома вишами. 

Ірина МАРТИН
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перспективний напрям

Ми створюємо роботи-трансформери
Роботи замінюють людину в різних сферах — виробничій, вій-

ськовій, медичній. Перспективним напрямом — розробкою 
наземних робототехнічних комплексів — займаються й у Полі-
техніці, зокрема в Інституті інженерної механіки та транспорту.

Від демоверсії до 
універсальності

Робототехнічні комплекси вико-
ристовують для виконання завдань, 
що небезпечні для здоров’я чи життя 
людини: на АЕС, пожежонебезпеч-
них об’єктах, в радіоактивних чи хі-
мічно заражених зонах. У розробці 
роботів для військових потреб ліде-
рами нині є США, Великобританія, 
Франція, Ізраїль. Події ж останніх 
років актуалізували цей напрям і 
для України, Політехніки зокрема. 
Минулого року „Аудиторія“ писа-
ла про напрацювання викладачів 
і студентів університету в цьому 
керунку — мобільну роботизовану 
платформу для потреб у зоні АТО. 
Українські військові використовува-
ли робототанк для транспортування 
вантажів, зокрема зброї (хоча він та-
кож здатен евакуювати поранених, 
корегувати напрям пострілів). Та це 
була радше демоверсія, зазначає до-
цент кафедри проектування та екс-
плуатації машин Політехніки Роман 
Зінько, що не перший рік працює над 
розробкою транспортних засобів 
спецпризначення та залучає до цієї 
роботи й студентів.

Орієнтиром у проектуванні ав-
тономних машин розробники ви-
значили для себе універсальність. 
Так, вони використовують модульну 
концепцію, завдяки якій робот мож-
на змінювати — наче трансформер 
— залежно від практичних потреб. 
Скажімо, передбачена можливість 
встановлення на роботизованій 
платформі різного обладнання: блок 
апаратури, кулемет, маніпулятор.

„Коли все працює!“
Над розробкою маніпулятора вже 

понад рік наполегливо працює п’яти-
курсник ІІМТ Ігор Демчук; це тема 
дипломного проекту, який хлопець 
захищатиме напередодні нового року. 
Студент відчутно просунувся вперед: 
якщо на початках прототип маніпу-
лятора кріпився до автономної плат-
форми нерухомо, то тепер — поверта-
ється в різні боки, актуальний варіант 

ефективніший при викорис-
танні, розрахунків більше:

— Ми вирішили удоскона-
лити маніпулятор, змінивши 
його конструкцію: в основі 
теперішньої версії — рухо-
мі трубчасті циліндри. Наша 
розробка складається з не-
великої кількості елементів: 
три труби, дві планки, чоти-
ри двигуни. Як відомо, чим 
простіша конструкція, тим 
вона надійніша і дешевша. 
Маємо три двигуни (буде ще 
один): основний електродви-
гун підніматиме „руку“; той, 
що позаду, обертатиме вну-
трішню трубу, яка стискає/розти-
скає захват; ще один — повертатиме 
середню трубу, що керує „рукою“. 
Перевагою вдосконаленого маніпу-
лятора є більша вантажопідйомність 
(близько 10 кг). До речі, крім підйом-
ника, за потреби можна буде засто-
совувати й інші „насадки“ (відеока-
меру, брандспойт); механізм заміни 
діючого елемента досить простий. 
Наразі я на стадії проектування й мо-
делювання. Консультуюсь зокрема з 
Олексієм Кутраковим, старшим на-
уковим співробітником лабораторії 
НДЦ „Кристал“ (ІТРЕ).

До роботи залучено й інших мо-
лодих дослідників: старшого лабо-
ранта кафедри ПЕМ Юрія Шенбора, 
студентів Назарія Сокола, Юрія Го-
родника, учасників Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських наукових 
робіт із розділу „Легка промисло-
вість“. Юрій, третьокурсник ІІМТ та 
завзятий автомобіліст, який власну 
зацікавленість машинобудуванням 
жартома пояснює істиною „чоловіки 
до 40 років — діти“, розповідає:

— Якщо раніше розробляли гусе-
ничні машини, то ця — колісна. Спо-
чатку нам треба було визначитись із 
приводом, кількістю коліс і з тим, як 
їх розмістити. Зараз наша машина 
має 6 коліс, за потреби передню пару 
можна відчепити: з чотирма вона 
буде маневреніша, а також їздити-
ме довше, бо привід — від’єднаний 
і батарея відповідно „триматиме“ 
довше. Зараз на часі — створення 

3D-моделі та розрахунки. Що мені 
подобається в цій роботі найбіль-
ше?.. Коли все працює!

Попереду
Свої напрацювання політехніки 

планують оформити в навчальний 
посібник. Співпрацюють і з Авто-
дорожнім коледжем університету 
(зокрема з викладачем Тарасом Кру-
цем): там діє секція, де займаються 
мобільними колісними роботами 
для сільськогосподарських потреб, 
зокрема для об’їзду виноградників. 
І далі будуть вдосконалювати свої 
розробки, шукатимуть необхідні 
ресурси. Роман Зінько каже:

— Треба попрацювати над систе-
мами керування двигунів, передачі 
відеосигналу, вдосконалити елек-
троприводи. Потрібні потужніші 
акумулятори, але вони дорогі, і на-
разі нам — не по кишені. Інколи під-
приємства-партнери (як компанія 
„ВЕЕМ-Металавтопром“ на чолі з 
гендиректором Богданом Шевцівим) 
підтримують нас: безплатно дають 
матеріали, деякі деталі, допомага-
ють здійснити якусь частину робіт, 
наприклад, зварювальні роботи. А 
решту робимо своїм коштом. Щодо 
джерел фінансування, як варіант 
розглядаємо грантові кошти: грант 
дозволив би Політехніці замовити 
розробку зразка охоронної машини.

Ірина ШУТКА
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формула успіху

„Насичений графік і задоволення від того, 
що робиш, допомагають багато встигати“
Студентки-четвертокурсниці Оля Денисюк і Катруся Кухтяк навча-

ються на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності. 
Беруть участь у багатьох студентських конкурсах, конференціях, реа-
лізовують цікаві проекти.

У тандемі
Дівчата приїхали вчитися до 

Політехніки з різних міст: Катру-
ся — з Івано-Франківська, Оля — з 
Рівного. Після першого курсу ра-
зом були в англомовному таборі в 
Орявчику, що на Сколівщині. Там 
дівчата по-справжньому подружи-
лися. Відтоді багато ідей та цікавих 
проектів втілюють спільно. Цікаво, 
що здебільшого розповідають одна 
про одну, ніж про себе. 

— Ми цілком різні за характером, 
але побачили, що нам добре працюва-
ти вдвох, командою, — пояснює Оля. 

Ще на першому курсі вона підго-
тувала публікацію з тіньової еконо-
міки — про імпорт апаратів для ге-
модіалізу. Потім була активна участь 
в олімпіадах, конкурсах, конферен-
ціях. Катруся ж розпочала з друго-
го курсу. Її дебютом була стаття у 
„Вокс-Україна“ про гендерну рів-
ність. Згодом на цю тему дівчина 
підготувала вдалу презентацію на 
студентську наукову конференцію.

Відновлення буфету
На другому курсі у студенток був 

предмет з основ пабліку рилейшнзу. 
Вони отримали завдання — розро-
бити піар-кампанію для будь-якого 
соціального проекту. Тоді Оля і Катя 
вирішили вдосконалити систему хар-
чування у Політехніці. Вони створи-
ли проект, отримали гарні оцінки 
і… цей проект пролежав два роки. А 
торік восени дівчата потрапили на 
школу соціального підприємництва 
„Сіті-інкубатор“. І там вирішили 
продовжити втілювати свою ідею, 
оскільки на нову часу не мали. Тоді ж 
переконалися, що їхня ідея варта ува-
ги, адже проект обрали для реалізації. 

— „Сіті-інкубатор“ дав нам ба-
гато, оскільки там ми навчилися на 
практиці застосовувати теоретичні 
знання, а саме — як трансформувати 
їх у формування бізнес-плану, як на-
лагоджувати знайомства, контакти, 

знаходити відповідні середовища, 
щоб втілити той чи інший задум, а ще 
— реалізовувати свої прагнення, по-
чинаючи знизу, — роздумує Катруся.

А ще дівчата навчилися здійсню-
вати перші практичні кроки. Вони 
поспілкувалися з проректорами, ди-
ректором харчоблоку. І з’явилася на-
дія, що проект таки вдасться втіли-
ти. До співпраці долучився магістр з 
архітектури Тарас Коропась.

У чому ж він полягає? Студентки 
хочуть модернізувати буфет четвер-
того корпусу, провівши там сучас-
ний ремонт і змінивши асортимент: 
свіжі фрукти, проста вода, сніданки, 
здорові продукти, легкі снеки — це 
те, що повинно з’явитися у новому 
буфеті. На їхню думку, буфет пови-
нен стати зоною комфортного сере-
довища для спілкування студенів із 
викладачами. 

У пошуку
Після „Сіті-інкубатора“ Оля і 

Катя долучилися до проекту з під-
приємництва для школярів — прово-
дили у школах ігри на теми ведення 
бізнесу, щоб цим зацікавити учнів. 
Недавно вони були в журі для відбору 
старшокласників і студентів до Укра-
їнської академії лідерства, де можна 
набути цікавого досвіду спілкування 
з відомими людьми. 

Цього року Оля і Катруся стали 
призерами Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт. 

Його фінал для Олі відбувся у Дні-
пропетровську (нині Дніпрі), для 
Катрусі — у Києві, оскільки дівчата 
працювали у різних секціях — Оля 
досліджувала управління персона-
лом, а Катруся — потенційні ринки 
з експорту продукції до Євросоюзу. 

Найновіший проект, у якому взя-
ли участь дівчата, — це маркетинго-
ве дослідження ринку виробництва 
морозива. За його результатами є 
нагода виграти стажування в Нідер-
ландах.

Попереднього семестру Оля от-
римувала стипендію Вченої ради 
університету. Вона грає на скрипці 
у симфонічному оркестрі „Поліфо-
нія“, а її подруга захоплюється бігом. 
Останнім часом Катруся двічі брала 
участь у марафонських змаганнях. 
Каже, що це її неабияк стимулює. Та-
кож вона є учасницею студентської 
організації „Леополіс молодий“.

Дівчата зізнаються, що перебу-
вають у пошуку себе, своїх дальших 
професійних можливостей і наразі 
ще не знають, у якій сфері готові пра-
цювати після закінчення вишу. 

Поради успішних дівчат
 ✓ Не треба шукати легких шляхів, 

натомість завжди бути в тонусі, не 
розслаблюватися. 

 ✓ Від університету треба брати ба-
гато. Тоді буде більше можливостей 
знайти себе. 

 ✓ Якщо ти маєш ідеї і готовий до-
класти зусиль до їхньої реалізації та 
взяти на себе відповідальність за це, 
то не бійся їх втілювати. 

 ✓ Від кожного з нас у цьому житті 
залежить багато. 

 ✓ Коли стукаєш — тобі рано чи пі-
зно відчинять. 

 ✓ Насичений щоденний графік на-
лаштовує втілювати багато справ.

 ✓ Якщо від роботи отримуєш задо-
волення — встигатимеш багато. 

 ✓ Важливо мати людей, які тебе 
підтримують.

 ✓ Завжди треба виходити за зону 
власного комфорту. 

 ✓ Щоб праця була успішна, треба 
мати бажання, віру і пристрасть. 

Ірина МАРТИН
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проект для міста

„Часто пропозиції студентів ліпші, 
ніж „дорослих“ архітекторів“
Як і обіцяли в минулому числі, розповідаємо, які громадські простори 

(ГП) у Львові спроектували п’ятикурсники Інституту архітектури в 
рамках спецпредмету на вибір студента. Якщо для майбутніх архітекто-
рів та урбаністів це можливість попрактикуватись і проявити себе, то для 
міста — отримати цікаві нові або оживити занепалі існуючі простори.

Нові рішення — на 
існуючу ситуацію

Студенти виконують проекти в 
рамках співпраці кафедри містобу-
дування Політехніки та Львівської 
міськради. Кожен міг вибрати для 
роботи ділянку до смаку: локації 
були різні (наприклад, територія 
біля 2-ї міської поліклініки на Симо-
ненка, пішохідна ділянка на Пулюя, 
площа біля Будинку меблів 
на Любінській), а також у 
різних частинах міста (як у 
центрі, так і на периферії, в 
Рясному-2 чи на Топольній). 
Що проектувати, студентам 
„підказували“ і сама ділянка, 
яку вони мали дослідити, і 
місцеві жителі, які чи не най-
краще знають, чого їм бракує 
за вікном, на рідній вулиці чи 
в мікрорайоні. У  проектах 
автори пропонували дитячі 
майданчики, місця для за-
нять спортом (з турніками, 
вуличними тренажерами), клумби 
й газони. У сквері на Зеленій одна зі 
студенток вважає за потрібне оно-
вити бордюри, лавки, вирівняти 
мощення, а ось потреби змінювати 
конфігурацію скверу не бачить. В 
Рясному-2, де бракує комфортних 
місць для громади, студенти спроек-
тували ГП на вулиці Величковського: 
прогулянково-відпочинкова алея, 
місце для зібрань, міні-футбольний 
і баскетбольний майданчики тощо. А 
от у подвір’ї Ратуші авторка проекту 
хотіла б бачити меблеву фурнітуру 
по периметру, квітники, кінотеатр 
просто неба. 

Ірина Киргизбаєва з кафедри мі-
стобудування Політехніки й Олек-
сандра Сладкова з ЛМР (начальник 
управління адміністрування, будів-
ництва та розвитку інфраструктури 
департаменту розвитку) порадили 
студентам під час проектування 
звертати увагу на мощення, освіт-
лення й вуличні меблі, продумувати 

розташування й ширину хідників, а 
також обов’язково „накладати нові 
рішення на існуючу ситуацію“.

Реальні проекти
Деякі простори у Львові цьогоріч 

планують або зробити, або допроек-
тувати. Тож окремі рішення студен-
тів можуть бути втілені. Це зокрема 
стосується проекту щодо облашту-

вання скверу на розі Кульпарківської 
та Героїв УПА. Василь Гуменяк озву-
чив студентське бачення: потрібні 
спортивний майданчик, вуличні 
меблі, альтанка, велопарковка, інше.

Проект має перспективу, адже, 
за словами О.Сладкової, місцевий 
бізнес зацікавлений у розвитку цієї 
локації: сквером користуються не 
так місцеві мешканці, як працівни-
ки тамтешніх офісів (таких компа-
ній, як „Галицька здоба“, „Родинна 
ковбаска“, „Концерн Галнафтогаз“, 
„СофтСерв“, локальний бізнес, як-
ось „Смачні сезони“). Власне, пред-
ставники двох офісів незалежно 
один від одного й виступили з ініці-
ативою облагородити сквер. Схоже, 
до його облаштування працівники 
компаній, локального бізнесу гото-
ві долучатись і фінансово, і творчо. 
Так, дизайнерські компанії могли б 
спроектувати меблі, будівельні — 
розробити робочу документацію, а 
хтось — попрацювати руками, зро-

бити меблі чи висадити рослини. 
Аби зрозуміти, що й кому потрібно 
у сквері та хто і як може долучитись 
до його перетворення, запланували 
низку заходів: воркшоп, напрацю-
вання завдання, аналіз анкет тощо. 
До процесу, очевидно, долучаться й 
політехніки.

Жанр, що впливає на нас
У міськраді в кооперації з ІАРХ 

зацікавлені, бо це можливість, 
по-перше, отримати цікаві, придатні 
для втілення рішення, по-друге, при-
дивитись до студентів: 1 – 2 особам, 
яким жанр проектування ГП припаде 

до душі та які мають розуміння 
цього напряму, навіть можуть 
запропонувати працевлашту-
вання. Так свого часу на робо-
ту в міськраду потрапили Оле-
на Зварич і Христина Чорноус 
— після розробки проекту об-
лаштування скверу по вулиці 
Хмельницького (він реалізо-
ваний). О. Сладкова відзначає 
позитивну динаміку:

— Якщо раніше серед сту-
дентів часто доводилось бачи-
ти такий підхід, що спочатку 
треба все вирубати — щоб по-

тім показати свою велику інженер-
ну думку, то тепер студенти більше 
уваги звертають на середовище, 
вчаться його аналізувати, а дослі-
дження середовища — це половина 
роботи. Жоден запрезентований 
проект не несе шкоди середовищу, 
всі вони сумісні з життям, більшість 
містить якийсь цікавий елемент, що 
може зробити простір унікальним. 
Хочемо, щоб майбутні фахівці ще 
в університеті вчились аналізувати 
середовище, пробували працювати з 
ландшафтом і проектувати ГП, адже 
побутує думка, що це — „нижчий 
жанр“ (порівняно з об’ємним проек-
туванням), тоді як саме він впливає 
на нас найбільше. Цікаво, що часто 
студентські роботи є ліпші, ніж про-
позиції „дорослих“ архітекторів.

Оцінити проекти студентів — 
політехніків, а також лісотехніків — 
можна на виставці у дворику Ратуші.

Ірина ШУТКА
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зустрічі випускників

Студентська дружба — це на все життя
У першу суботу червня традиційно коло головно-

го корпусу Львівської політехніки зустрічають-
ся випускники різних років, які після урочистостей 
розходяться до своїх колишніх факультетів, нині 
— інститутів.

Того сонячного дня на 
подвір’ї головного корпу-
су можна було побачити 
групи сивочолих людей, 
які радісно обнімалися, 
цілувалися, з гумором при-
гадували цікавинки зі сво-
їх студентських літ, веселі 
практики. Дві найбільші 
групи формувалися із ви-
пускників електромеханіч-
ного факультету 1986 і 1991 
років. Як згодом зізналися 
— цього року їх було вдвоє 
менше, ніж  п’ять років 
тому. І на те були різні 
причини. Серед тих, зо-
крема, хто не зміг приїхати 
— Володимир Качан. Гене-
рал-майор нині у гущі по-
дій на сході України, тому 
із своїми однокурсниками 
міг бути хіба що подумки. 

Чимало колишніх ви-
пускників зустрічаються 
не лише через кожних п’ять 
років. Так, Володимир 
Олексюк, голова циклової 
комісії електротехнічних 
дисциплін Ново-Волин-
ського електромеханіч-
ного коледжу, викладач, у 
Політехніці буває щороку, 
бо тут навчаються його ви-
пускники. Валерій Сурков, 

— неформальний керівник 
оргкомітету зустрічей, чи-
тає лекції слухачам ІАПО. 
А ще займається улюбле-
ною справою — реставрує 
ретро-автомобілі: разом 
із колегами „лікує“ закор-
донні машини довоєнного 
і післявоєнного періоду. 
У вільний від роботи час 
„чаклує“ і над своїм авто-
мобілем 1958 року випуску. 
Захоплення додає йому на-
снаги, хоча фізично дуже 
втомлює, бо іноді деталі 
треба не лише відновити, 
а й ювелірно виготовити 
власноруч. 

Не пориває зв’язків з 
інститутом і випускник 
1991 року доцент кафед-
ри електричних машин 
і апаратів Михайло Хай. 
Зустрічам із своїми коле-
гами дуже радий, адже що-
разу „враження незабутні, 
а студентські роки — най-
кращі. Чим більше часу 
минає від випуску, тим ми 
стаємо дружніші, більше 
розуміємо один одного“. 
Чимало його однокурсни-
ків працює за спеціальніс-
тю, очолює колективи різ-
них підприємств, працює у 

бізнесі, має свої приватні 
фірми. Контактує з ними 
часто, адже „у нас вчаться, 
або й закінчили інститут 
їхні діти чи внуки“.

— Час летить дуже 
швидко, здається, недавно 
було 25 років після випус-
ку, а вже й 30 є, — говорить 
Володимир Олексюк.— Ми 
змінюємося та найважли-
віше — завжди тримаємося 
гурту, незважаючи на те, 
що працюємо і живемо в 
різних містах. Упродовж 
багатьох років зустрічає-
мося із випускниками 1991 
року. Це нас зближує, хоч і 
закінчили навчання у різні 
роки.

Романові Сидору, за-
ступнику директора з 
навчальної роботи при-
родничо-гуманітарного 
коледжу Ужгородського 
національного універ-
ситету, не завжди випа-
дає такий шанс, тож було 
приємно побачити сво-
їх однокурсників, бо це 
„ніби знову повертаєшся у 
молоді літа, відразу згаду-
ються і корпус, і навчаль-
ні аудиторії“. З багатьма 
спілкується через Фейс-
бук, електронну пошту. 
Своїй альма матер бажає, 
„щоб завжди високо три-
мала марку, мала добрих 
студентів“. А Володими-
ра Кругляка, колишнього 

наукового співробітника 
НДЛ-92, доля закинула у 
Перемишль, де зараз живе 
з родиною. Саме він разом 
із Валерієм Сурковим за-
ймався пошуком і запро-
шенням своїх однолітків 
на чергову зустріч. Зізна-
ється, що „за 30 років ко-
гось навіть побачив упер-
ше“. Леся Довгун, нині 
приватний підприємець, 
теж не перериває зв’язків з 
Політехнікою: в Інституті 
екології, природоохорон-
ної діяльності та туризму 
ім. В. Чорновола навчаєть-
ся її молодша донька. Тож 
традиції продовжуються.

Декан факультету при-
кладних інформаційних 
технологій та електроін-
женерії Тернопільського 
національного технічного 
університету ім. І. Пулюя 
Володимир Яськів вважає, 
що „чим далі віддаляємо-
ся від відправної точки, 
тим з більшою приємністю 
згадуємо студентські роки, 
наших викладачів. Перебу-
вання в університеті, хоча й 
короткочасне, дає наснагу“.

Наговорившись досхо-
чу, всі зібралися в актовій 
залі головного корпусу, 
де перед ними виступили 
професори — колишній 
директор ІЕСК Орест Ло-
зинський, завідувач ка-
федри електричних машин 
Василь Ткачук, доцент ка-
федри електроприводу Лев 
Костенюк. Ігор Кучабський, 
підприємець, подякував 
викладачам, які дали їм пу-
тівку в життя. Із сльозами 
на очах він згадав 20-річчя 
свого випуску і 50-річчя — 
батькового. Коли батько 
прощався із своїми одно-
курсниками, то в усіх бри-
ніли на очах сльози: вони 
розуміли, що прощаються 
назавжди. „Студентська 
дружба — це на все життя“, 
— підсумував він.
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нова кваліфікація

У Політехніці готуватимуть 
педагогів
Свого часу у Політехніці здобували додаткову до 

базової педагогічну освіту, діяв центр перепід-
готовки, де здобували кваліфікацію викладача… І 
тепер на кафедрі педагогіки та соціального управ-
ління вирішили відродити цю традицію. Про це 
розмовляємо з її завідувачем Юрієм Козловським. 

— Насамперед розка-
жіть, чим зумовлена така 
потреба, щоб студент По-
літехніки вчився ще й на 
педагога?

— Ми створюємо до-
даткову можливість на-
шим студентам отримати 
не лише інженерну спеці-
альність, а й педагогічну. 
Це дає більші шанси для 
працевлаштування, якщо 
ти бачиш себе, до прикла-
ду, не тільки математи-
ком чи хіміком, а й учи-
телем тієї ж математики 
або хімії у школі, ліцеї, 
коледжі чи університеті. 
На сьогодні кваліфікацію 
викладача можуть здобу-
ти ті, хто навчається на 
праві, прикладній фізиці 
та наноматеріалах, при-
кладній математиці, галу-
зевому машинобудуванні, 
електроенергетиці, елек-
тротехніці та електроме-
ханіці, теплоенергетиці, 
будівництві, хімічних тех-
нологіях та інженерії. 

Особливо болюча про-
блема підготовки педаго-
гів для профтехосвіти. Ця 
професійно-освітня га-
лузь, як знаємо, на порозі 
змін. У березні цього року 
відбувся обласний круг-
лий стіл, де порушували 
питання, що у Львові нема 
навчального закладу, який 
готував би працівників 
професійної освіти. І ми 
маємо можливість виріши-
ти цю проблему. 

— Хто і за яких умов 
може здобути педагогічну 
освіту у Політехніці? 

— Будь-який студент, 
який навчається на відпо-
відній спеціальності, з тре-

тього курсу бакалаврату 
або з першого — магістра-
тури. Бакалаврів ми готу-
ватимемо для профтех-                                                                 
освіти та шкіл, магістрів 
— ще й для університетів. 
Це платне факультативне 
навчання, воно відбува-
тиметься після основних 
пар, зазвичай це буде 2 
– 3 заняття на тиждень 
четвертою — п’ятою па-
рою впродовж трьох се-
местрів. Дисципліни до 
вивчення будуть поділені 
на два цикли: загальної 
педагогічної підготовки і 
методичної. Тобто студент 
опанує методику викла-
дання спецдисциплін. Цей 
другий цикл читатимуть 
на випускових кафедрах. 
Скажімо, для будівельни-
ків методику викладання 
будівельних дисциплін 
читатимуть фахівці з від-
повідного інституту. 

Студент повинен буде 
вивчити 27 – 30 кредитів, 
пройти педагогічну прак-
тику, захистити курсову 
з методики викладання і 
профільної підготовки. 

— Магістри готува-
тимуться до викладання 
в університеті. Але ж ви-
кладати можна, коли ти в 
аспірантурі. Якщо студент 
має намір вступати до аспі-
рантури, то навіщо йому ще 
вчитися на викладача? Чи це 
не зайве?

— По-перше, щоб бути 
викладачем, потрібно три 
роки стажу — до того мож-
на бути лише асистентом. 
По-друге, ми пропонуємо 
студентам психолого-пе-
дагогічні дисципліни. 
Якщо наш випускник всту-

пить до аспірантури, то він 
уже не витрачатиме час на 
опанування методики ви-
кладання, а лише розви-
ватиметься як науковець, 
готуватиме кандидатську. 
Зрештою, наша пропози-
ція — для тих, хто хоче 
бути викладачем, а не про-
сто заходити в аудиторію.

Щобільше, на сьогод-
ні, відповідно до Закону 
„Про вищу освіту“, кожен 
випускник магістратури 
без здобуття додаткових 
педагогічних знань може 
бути викладачем (стаття 
55: „Посади педагогічних 
працівників можуть обій-
мати особи зі ступенем 
магістра за відповідною 
спеціальністю“. — Авт.). 
Але зараз робоча комісія 
працює над внесенням 
уточнень про те, що для 
викладання все-таки по-
трібна педагогічна освіта. 

У створенні навчальної 
програми ми орієнтуємо-
ся на досвід найближчих 
сусідів, зокрема Польщі, 
де неможливо бути викла-
дачем без педагогічних 
знань. В Україні до 2020 
року буде створено нові 
професійні стандарти. І 
буде чітко вказано, хто 
може бути педагогом. На-
разі ж ми покладатимемо-
ся на свідомість магістрів, 
які бачать себе педагогами, 

і майбутню редакцію ос-
вітнього закону.

— Ваш випускник зможе 
працювати і в школі. Як педа-
гог із політехнічною освітою 
конкуруватиме з випуск-                                                                                         
ником педагогічного вишу? 

— Наш випускник ви-
граватиме ґрунтовною 
фаховою освітою. Що не 
кажіть, а в Політехніці 
можна отримати більше 
знань із тієї ж математи-
ки, інформатики, фізики 
тощо, ніж у педагогічному 
університеті. Наш випуск- 
ник знайде себе у роботі зі 
старшокласниками, коли 
буде впроваджено про-
фільне навчання.

— Які особливості за-
пропонованої педагогічної 
освіти у Політехніці? Чим 
теперішні можливості різ-
няться від попередніх?

— Наші попередники 
пропонували окремі освіт-
ні програми, за якими на-
вчали студентів. Випуск- 
ники отримували лише 
сертифікат. Ми ж розроби-
ли навчальні плани, ввели 
їх в освітні програми спе-
ціальностей і за рахунок 
цього маємо можливість 
вписувати в диплом про-
фесійну кваліфікацію „ви-
кладач“ поряд з освітньою. 

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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запрошуємо до обговорення

200 років технічної освіти у Львові, 
або 

Від Реальної школи —                                    
до Національного університету 

Трохи історії 
У 1772 р. Прусія, Росія і Австрія розділили між собою 

землі Королівства Польського, до складу якого з 1340 р. 
входило колишнє Галицько-Волинське князівство. Саме 
ці галицькі землі і припали Австрійській імперії. Тут 
була створена нова провінція під назвою Королівство 
Галичини і Лодомерії (Володимирії). 

Галичина на той час була економічно слаборозви-
нена. Населення займалося в основному сільським гос-
подарством. У таких великих містах, як Львів і Краків, 
існували ремісничі цехи, проте їхня продукція обмежу-
валася лише задоволенням щоденних потреб. Навчан-
ня майстрів здійснювалося в індивідуальному порядку 
через школу підмайстрів. А в передових країнах Європи 
вже відчувалося дихання нової ери — індустріальної, і 
це вимагало нового підходу до організації освіти. 

Поруч із університетами виникають вузькоспеціа-
лізовані школи, які задовільняли потреби в підготовці 
спеціалістів з гірництва, дорожнього і цивільного бу-
дівництва, містобудування. 

Ще 1770 р. імператриця Марія-Терезія визнала пи-
тання освіти одним з найважливіших для держави і 
створила Придворну комісію освіти, яка очолила всі 
дидактично-педагогічні та адміністративні справи. Це 
був водночас і політичний крок, який зміцнював центра-
лізаційну вертикаль і обмежував самостійність крайової 
влади складових частин імперії.

На тій основі у Відні 1771 р. було створено Реаль-
но-торговельну академію, а в більших містах — 4-класні 
нормальні школи, в яких четвертий клас мав готувати 
молодь до промислової діяльності.

За часів її сина Йосифа ІІ цей процес дещо загаль-
мувався, але вже імператор Франц І продовжив її спра-
ву, реорганізувавши всю систему австрійського шкіль-
ництва. Член освітянської комісії професор Герстнер 
розробив план утворення реальних шкіл, котрі мали 
б „міщанам, які не потребують до своєї освіти знання 
класичних мов (грецької і латинської) і навчання в уні-
верситетах, замінити гімназії і ліцеї“. Вступ у ці школи 
мав здійснюватися на основі 4-річної загальноосвітньої 
школи. Основною метою діяльності реальних шкіл була 
підготовка молоді до господарської діяльності і торго-
вельної справи. 

Та через війни наполеонівської епохи цей план не 
вдалося реалізувати. І лише в часи панування імператора 
Франца І розпочався певний поступ: у Відні на основі 
плану Герстнера Реально-торгівельну академію реор-
ганізували в трирічну Реальну школу з торговельною 
спеціалізацією. За таким зразком вирішили утворити 
2-річну Торгово-реальну школу в Бродах, а через два 
роки — 3-річну у Львові. 

Документ №78
У розпорядженні Львівської політехніки є копія подан-

ня Придворної комісії імператору з докладним описом під-
став створення Реальної школи у Львові, її матеріальних 
та кадрових потреб. Процитуємо цей документ зі збере-
женням стилістики того часу:

„Документ має №78
Назва: Виклад найпокірнішого прохання вірнопослуш-

ної Придворної комісії освіти.
Задля закладання Реальної школи у Львові.
Документ — це звіт виконаної роботи Придворною 

комісією освіти, підкреслює нагальну потребу принаго-
дитися з поміччю для заснування Реальної школи у Львові, 
а також для подальшого її поступу.

Виклад потребує тлумачення. Якраз найвищий час під-
вищувати рівень Нормальної школи у Галичині та Кракові. 
Однієї Реальної школи не вистачить. Але справа заснуван-
ня Реальної школи у Львові набула широкого розголосу. 
Проект організації цієї школи набирає правової сили. 
Потрібне ваше одобрення. Він успішно рухається вперед. 
Може здійснитися Ваша ідея об’єднання з Політехнічним 
інститутом. На це треба зачекати. Але зав’язок цієї уста-
нови вже є. Поки що Політехнічного інституту у Львові 
нема. Натомість закладається реальна школа, котра в змозі 
порадити собі з цим завданням. Заклад забезпечить стале, 
тривке, навчання, стане цариною науки, ремесла, діловод-
ства, фахового вчительства. Пізніше влада у Львові зможе 
переінакшити цей навчальний заклад. Та зараз це слідно 
лишити на боці. Нині неминуче треба підносити догори 
учительське звання, залучати до праці окремих обдаро-
ваних осібняків, оголошувати, витолковувати, викладати 
свої цілі. Віриться, цей спосіб запорядкує. Тому просимо 
сьогодні про дозвіл Вашої милості. Потім посміємо радити 
далі. Носити, приносити, видавати плоди, мати свій харак-
тер. Потрібний Ваш, ласкавий пане, дозвіл як благосло-
вення. Час оголосити відкриття Реальної школи у Львові.

Укладений 5 січня 1816 року“.
Звіт призначався особисто цісареві Францу І, котрий 

затвердив його 7 березня 1816. 
Так Львів отримав дозвіл на відкриття Реальної школи у 

1816/1817 н. р. Її розмістили в будинку Нормальної школи 
на площі Каструм. 

Реальна школа — провісник Львівської 
політехніки

У Королівському декреті від 7 березня 1916 р. наголо-
шено, що Реальну школу відкрито задля задоволення на-
вчальних потреб місцевого населення. Вона утримувалася 
за кошти нововведеного місцевого промислового подат-
ку. У навчальних планах школи основна роль відводилась 
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предметам природничо-математичного циклу, креслен-
ню, рисунку та вивченню нових сучасних мов. Навчальний 
процес у Реальній школі здійснювався на основі німецьких 
освітніх програм, які були пристосовані до місцевих вимог.

У навчальній будівлі поряд з великою лекційною за-
лою, механічними та хімічними лабораторіями, великою 
кімнатою для малювання та креслення, розмістилися 
також кабінети адміністративного керівництва школи. 
Тоді реальна освіта протиставлялась класичній та дава-
ла необхідні технічні знання для дальшої професійної 
діяльності. 

З перших днів існування школи вчительський колектив 
розпочав старання про її перетворення на повноцінний 
навчальний заклад з технічним напрямом підготовки спе-
ціалістів. Цей процес докладно описав професор матема-
тики В. Заячковський у своїй книзі „Ц. К. Політехнічна 
школа у Львові, її заснування, розвиток і сучасний стан“, 
яка вийшла 1894 р. до урочистого святкування 50-річчя 
навчального закладу. Книгу написано на основі архів-
них матеріалів і вона донині є основним джерелом для 
вивчення історії початків технічної освіти.

У перші роки існування Реальної школи виник ряд ор-
ганізаційних проблем, пов’язаних з формуванням штату 
та призначенням директора. Лише наприкінці 1817 р. 
розпочалася робота під керівництвом запрошеного про-
фесора Алоїза Олександра Улє. 1818 р. він запропонував 
проект створення в школі двох відділів: першого — дво-
річного з загальноосвітньою програмою, аналогічною до 
програми підготовчого відділення в технічному інституті 
у Відні, і другого — дворічного, аналогічного до курсу 
технічної школи при технічному інституті у Відні. Од-
нак цей проект не було затверджено у міністерстві освіти. 
1823 р. Філіп Краузе висунув новий проект реорганізації, 
за яким до існуючої дворічної Реальної школи додавалися 
ще два відділи: торговельний і технічний з викладанням 
вищої математики, механіки і гідравліки, фізики, хімії, 
хімічної і механічної технології, прикладної геометрії, 
будівництва та креслення машинобудівного, архітектур-
ного і містобудівельного. Слухачам технічного відділу 
надавалася можливість вибору дещо вужчої спеціаліза-
ції. Проект Краузе був більш прив’язаний до тодішнього 
господарчого стану Галичини, але і він не був реалізо-
ваний. 

1825 р. імператор Франц І затвердив програму дво-
річної Реальної школи у Львові без технічного напряму. 
На основі цієї школи випускники могли продовжувати 
навчання у Львівському університеті з таких дисциплін: 
фізика і механіка — 8 год./тижд., рільництво і лісництво 
— 5 год./тижд., будівництво — 5 год/тижд., загальна і 
технічна хімія — 5 год./тижд., прикладна геометрія — 
3 год./тижд. і креслення — 10 год./тижд. Студент міг 
навчатися на рільника, будівельника, фабриканта, гео-                                                                            
дезиста. Оскільки викладання спеціалізованих дисци-
плін носило загальнооглядовий характер, це призвело до 
зменшення популярності і зниження кількості слухачів 
університету. Керівництво Реальної школи, як і ухвали 
Краєвого Сойму, постійно висували пропозиції створен-
ня технічного відділу в Реальній школі, але вони залиша-
лися поза увагою Міністерства освіти.

Лише 1835 р. міністерство оголосило декрет імперато-
ра, за яким до дворічної Реальної школи у Львові додали 
торговельний відділ і реорганізованій школі надали титул 
Цісарсько-королівської реально-торговельної академії, 

яка отримала ранг гімназії, що давало можливість про-
довжувати навчання в університеті.

1840 р. керівник філософського напряму в універси-
теті професор Пфайфер запропонував новий проект ре-
організації технічної освіти, згідно з яким планувалося 
створити в університеті два відділи: фізико-хімічний і 
фізико-математичний. Навчання на відділах мало три-
вати 3 роки. Другим варіантом проекту передбачалося 
створення окремої технічно-господарчої школи з дво-
річним терміном навчання, як передвісника майбутнього 
політехнічного інституту. 

Всі ці багаторічні намагання переконати владу в тому, 
що все ж доцільніше відкрити технічно-освітній заклад, 
закінчилися дозволом імператора Фердинанда І створи-
ти з 24 січня 1843 р. Реально-технічну академію з тех-
нічним і торговельним відділами, а також відділом сіль-
ського господарства. Міністерство освіти передбачало 
таку структуру для створюваного Технічного інституту у 
Львові: реальна школа з дворічною програмою навчання; 
дворічний відділ технічний; однорічний торговий відділ.

Керівництво Галичини зобов’язали представити до-
кладний план навчальних дисциплін та штатного розпису 
викладачів до вересня 1843 р., але цю роботу завершили 
лише у жовтні, через що відкриття нового вищого на-
вчального закладу перенесли на 1844 р. Ця дата і вважа-
ється роком заснування Львівської політехніки. За всю 
свою довгу історію наша альма-матер у силу різних об’єк-
тивних обставин була вимушена кілька разів змінювати 
свою назву:

1844 – 1877 — Цісарсько-королівська технічна ака-
демія у Львові,

1877 – 1894 — Цісарсько-королівська Вища технічна 
школа у Львові,

1894 – 1921 — Цісарсько-королівська політехнічна 
школа у Львові,

1921 – 1939 — Львівська політехніка, 
1939 – 1942 — Львівський політехнічний інститут,
1942 – 1944 — Технічні фахові курси у Львові.
1944 – 1967 — Львівський політехнічний інститут,
1967 – 1978 — Львівський ордена Леніна політехніч-

ний інститут, 
1978 – 1993 — Львівський ордена Леніна політехніч-

ний інститут імені Ленінського комсомолу,
1993 – 2000 — Державний університет „Львівська 

політехніка“,
2000 – 2016 — Національний Університет „Львівська 

політехніка“.
Це було зумовлено різними політичними обстави-

нами, та, незважаючи на те, що відійшли в минуле ко-
лись революційні винаходи парової машини, залізниці, 
іскрового телеграфу, залізобетону, спорудження вод-
них каналів, Львівська політехніка в нових суспільних 
умовах, ставши університетом, продовжує розвивати 
найсучасніші наукові напрями: комп’ютеризацію, те-
лекомунікації, електроенергетику, природоохоронну 
діяльність, промисловий менеджмент, окремі питання 
гуманітарної науки, які вже розвиваються більше двох 
століть і дозволяють їй і сьогодні очолювати технічний 
прогрес країни.

Олександр ШИШКА,
вчений секретар Науково-технічної бібліотеки 

Львівської політехніки
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ексклюзив

Правда про так звану „Велику 
Вітчизняну“

Допомога 
союзників

Як у повоєнні роки в 
СРСР, так і тепер в Росії, 
та й в Україні, майже зов-
сім не згадують, скільки 
дали Радянському Сою-
зові в роки війни всякого 
озброєння США й Англія. 
А згадувати є що. Так, від 
США було одержано по-
над 10 тис. танків і САУ, 
18700 різних літаків, зо-
крема, 1943 р. —  6323 бо-
йові літаки, з них 4569 ви-
нищувачів (усього за роки 
війни було одержано 7372 
винищувачі); від Англії 
—  понад 4 тис. танків і 
2560 бронетранспортерів. 
Боєприпаси до американ-
ських винищувачів також 
надходили із США. До 
речі, тричі Герой Радян-
ського Союзу О. Покриш-
кін і двічі герої Д. Глинка 
та А. Ворожейкін літали 
на американських вини-
щувачах. За роки війни 
від США одержано 427 000 
різних автомобілів, з них 
близько 100000 великих 
вантажних „студебекерів“ 
і 52000 маленьких, низень-
ких, а тому дуже зручних 
на фронті джипів „Вілліс“, 
кілька морських суден й ін. 

Багато було одержано 
від США й Англії й усяких 
промислових матеріалів, 
скажімо, алюмінію, листо-
вої сталі, броньових плит 
тощо. Не треба забувати 
й про десятки мільйонів 
бляшанок американських 
м’ясних консервів. Наз-
ваний уже американський 
довідник (т. 27, с. 425) 
наводить ціну всього 
того, що США передали 
Радянському Союзові за 
роки війни по ленд-лізу 
(англ. Дутв-дуфіу —  по-

зичка-оренда) в доларах: 
11 млрд ($ 11 billion). 
Йдеться, звичайно, не про 
теперішню, а про тодішню 
вартість долара. Головний 
радянський довідник наво-
дить трохи меншу, але все 
одно дуже велику суму: 
9,8 млрд.1 Лише дещо з 
одержаного в роки війни 
по ленд-лізу було повер-
нуто Америці в повоєнні 
роки, наприклад, морські 
судна.

Про національний 
склад армії, 
„пропалих 
безвісті“ та інші 
таємниці

Уже згадуване радян-
ське джерело воєнної ін-
формації якось умістило 
ось таку довідку: „У 62-ій 
армії (під час Сталінград-
ської битви —  автор), на-
приклад, 51,6% бійців були 
росіяни, всі інші —  укра-
їнці, білоруси, татари, ка-
захи, грузини, башкири, 
узбеки, вояки ін. націо-
нальностей“.2

Звичайно ж, у ці 51,6% 
росіян увійшли і ті укра-
їнці, батьки яких чи й дав-
ніші предки за роки радян-
ської влади чи й ще раніше 
записалися росіянами (за-
ради якоїсь вигоди) або 
яких було записано росі-
янами без їхньої волі. Без 
таких „росіян“ справжніх, 
кровних росіян напевно 
було менше, ніж 50%. Не- 
зрозуміло тільки, чому не 
наведено національний 
склад і вояків іншої армії 
того фронту — 64-ї. Може, 
там росіян було менше, 
ніж 50%? 

Змінювати етнічні наз-
ви національності грома-
дян на російську —  це до 
революції було частиною 
державної політики Росії. 

Така тенденція після рево-
люції стала частиною й ра-
дянської дійсності. Голова 
1-го радянського уряду Во-
лодимир Ленін навіть при-
клад подав: будучи кал-
мико-євреєм, він в анкеті 
написав: „русский“, хоч, 
як засвідчив колишній на-
чальник Політуправління 
ЗС СРСР генерал-полков-
ник Волкогонов: „Росій-
ський народ він не любив“.

Треба, мабуть, хоч 
кількома словами, пояс-
нити, що означає „пропав 
без вісті“ у повідомленнях 
батькам загиблих вояків 
і „невідомий“ у написах 
на могилах, на пам’ятни-
ках. Ці слова найчастіше 
означають те, що людей 
кидали в бій, навіть не ви-
писавши їм і не давши на 
руки жодного документа, 
який би посвідчував особу. 
Коли такий боєць гинув у 
бою, його рідним надси-
лали повідомлення, що він 
„пропав без вісті“, бо його 
ж більше немає в уточ-
неному після бою списку 
підрозділу чи частини, бо 
в нього в кишенях не ви-
явили жодної посвідки, а 
на вказівнику на братській 
могилі писали „неизвест-
ный“. 

Була й інша причина 
великої кількості таких по-
відомлень. У перший пе-
ріод війни, 1941 – 1942 рр., 
коли радянські війська від-
ступали, багато молодих 
бійців-комсомольців ви-
кидали свої комсомольські 
квитки й інші документи 
ще до бою чи під час бою, 
боячись потрапити з ними 
в полон. Так робили й ко-
муністи. Потім багато з 
них загинули вже в поло-
ні, у таборах військовопо-
лонених.

Історія так званої „Ве-
ликої Вітчизняної війни“ 
не знає достовірного по-

яснення, чому в листопаді 
1944 р. маршала К. Роко-
совського ні з сього, ні з 
того зняли з посади ко-
мандувача 1-го Білорусь-
кого фронту, який насту-
пав у напрямі на Берлін, і 
призначили його коман-
дувачем 2-го Білорусько-
го фронту, а командувати 
1-м Білоруським фронтом 
призначили Г. Жукова. По-
яснювали, що Жуков сам 
попросив, щоб його при-
значили командувати саме 
тим фронтом. Насправді 
того вимагала радянська 
політика: Сталін не хотів, 
щоб фронтом, який „візь-
ме“ Берлін, командував 
недавній політв’язень, до 
того ж ще й не росіянин, 
а поляк Рокосовський, він 
хотів, щоб столицю Ні-
меччини „взяли“ радянські 
війська під командуванням 
правовірного комуніста, 
росіянина Жукова. Цим 
Сталін хотів сподобатися 
росіянам, бо саме на них 
він усе більше покладався в 
своїй державній діяльності 
—  як на найбільшу націю 
країни, націю, яка привела 
його до влади у радянській 
імперії і дала йому необме-
жені права імператора..

Невблаганний час по-
ступово й назавжди ви-
вітрив уже чимало з нашої 
пам’яті про ту страшну 
війну. То стараймося ж збе-
регти хоч те, що ще пам’я-
таємо, чого ще не забули.

Іван ЧЕРНЕНКО,
колишній завідувач                           

редакції мовного                           
контролю УРЕ, 

пенсіонер
Закінчення.                                                  
Початок у ч.ч. 13-14, 15 — 18               

1  Большая Советская 
Энциклопедия, 3-е изд., т. 14. ― 
С. 292.
2 Военно-исторический журнал, 
1972, № 11. ― С. 23.
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люди університету

Хенд-мейд по-львівськи
Вже близько тридцяти років працює на кафедрі аналітичної хімії ІХХТ доцент 

Марта Ларук. Окрім того, що є добрим педагогом і науковцем, третій рік 
активно співпрацює з громадською організацією „Хенд-мейд по-львівськи для 
армії руками волонтерів“.

Як усе починалося
Коли розпочалася Ре-

волюція Гідності Марта 
Миронівна разом із сином 
Юрком, аспірантом ка-
федри хімічної техноло-
гії переробки пластмас, не 
змогли поїхати до Києва. 
Але осторонь подій не стоя-                                                            
ла: у Львові приносила 
людям канапки і чай, аби 
хоч якось їх підтримати. 
З початком війни на сході 
України випадково у Фейс-       
буці прочитала, що в Києві 
група ентузіастів плете для 
наших хлопців маскувальні 
сітки, і їм потрібне біле по-
лотно. Тож перебрала свої 
„запаси“, звернулася до 
знайомих, сусідів. Вдалося 
зібрати чималий мішечок, 
але оказії відправити його 
до Києва не було.

— У той час, коли я ду-
мала, як це зробити, львів-
ська дизайнерка Світлана 
Божко (нині навколо неї 
об’єдналося багато творчих 
людей, які теж віддають нам 
частину коштів з проданих 
творчих доробків) вийшла 
на контакт з київською 
групою і запропонувала 
їм свою допомогу, — го-
ворить Марта Миронівна. 
— Їй порадили робити це у 
Львові. І тут у пригоді зно-
ву став Фейсбук, а згодом 
серйозна піар-компанія 
місцевих і київських ЗМІ. 
Я розшукала ентузіастів у 
церкві Святого Климентія 
папи, що на вул. Чуприн-
ки, 70 (до речі, отець Юрій 
нас і досі дуже підтримує). 
Відтоді й почалася моя що-
денна „війна“. Нині навіть 
уявити не можу, як це мені 
жилося раніше без наших 
неспокійних і важких по-
заробочих буднів: без пле-
тіння маскувальних сіток, 

„кікімор“, збирання трав, 
випікання різної смакоти. 
Іноді до цієї роботи долу-
чаю своїх студентів, але 
великого ентузіазму в них, 
на жаль, не бачу.

Достукатися до 
сердець львів’ян                    
і гостей міста

Жінки самотужки осво-
ювали ази плетіння маску-
вальних сіток, шукали по-
лотно, вчилися фарбувати 
його у зелений колір. А ще 
всіма правдами і неправ-
дами діставали дефіцитну 
сітку. 

— Нам тоді було дуже 
сутужно, бо ніхто ж не 
знав, як ті смужки прив’я-
зувати, — пригадує Марта 
Миронівна. — Людей до 
нас приходило дуже багато 
(бувало й до сотні осіб), ми 
вчилися самі і вчили інших. 
Складно було з фарбуван-
ням полотна. Залежно від 
потреб, плани часто змі-
нювалися. Спочатку зби-
рали для наших захисників 
теплі речі, шили устілки. 
Нині шиємо „кікімори“, 
балаклави, рукавички, 
шкарпетки, маскхалати, до-
щовики, готуємо (спочатку 
кожен вдома, а тепер уже у 
професійних сушках у кулі-
нарному цеху, приміщення 
для якого допоміг винай-
няти Святослав Вакарчук) 
сухі трав’яні чаї, „сухі стра-
ви“ — борщі, супи, борщі 
із кваску, сухарики до них, 
ліниві голубці, різні каші, 
солодку випічку з власних 
продуктів (плануємо, як 
війна закінчиться, органі-
зувати такий цех на цілком 
професійній основі) тощо. 
На початках самі відвозили 
все на схід, тепер кооперу-
ємося з київською групою. 

Нині, мабуть, люди вже 
втомилися від цієї роботи 
й допомагають нам рідше, 
тому шукаємо різні шляхи 
і способи як найшвидше 
достукатися до сердець на-
ших львів’ян і гостей міста. 
Зокрема, нашими стравами 
і випічкою можна щонеділі 
поласувати на площі коло 
пам’ятника королю Данило-
ві і гарнізонного храму Пе-
тра і Павла. Ці волонтерські 
збірки (їх було вже більше 
сотні) використовуємо для 
підтримки бійців і для за-
безпечення безперебійної 
роботи кулінарного цеху. 
Трудимося, не покладаючи 
рук, разом із нашими благо-
дійниками. Про волонтер-
ські будні розповідаю і на 
своїй сторінці у Фейсбуці. 

На початках діяльність 
цих енергійних і невтом-
них жінок, комусь подоба-
лася, а в когось викликала 
агресію, тож група львів-
ських волонтерів вирішила 
об’єднатися в громадську 
організацію і вже на за-
конній основі допомагати 
бійцям у війні з російським 
агресором. Через Фейсбук, 
в якому щотижня звітують 
про зроблене та фінансо-
вий стан, і далі запрошу-
ють небайдужих долучи-
тися до цієї потрібної й 
благородної справи.

Їх називають 
бджілками

Багатьох волонтерів у 
групі знають дуже добре, 
інших — лише по-імені: 
вони не хочуть афішувати 
свої прізвища. Серед них, 
колишня мешканка Криму, 
син якої — морпіх, залиша-
єтья з товаришами в Україні 
і зараз воює на Донеччині 
під Широкіним. Для нього 

і для його товаришів вона 
вдома шиє маскхалати. 

— Ми — як мурашник: 
начальників нема, але ко-
жен знає, що має зробити. 
Допомагає й дуже висока 
самоорганізація, що дає чу-
дові результати, — вважає 
Марта Ларук.

…У Фейсбуці на сторін-
ці „хенд-мейдівців“ прочи-
тала слова волонтерки Вік-    
торії: „Хтось вважає, що є 
два Львови, а може й біль-
ше. Але відомий ще один 
Львів, де існує взаємодо-
помога. Така проста і по-
трібна. Так просто підняти 
голову догори і побачити, 
що поверхом вище кише-
ні відомого письменника 
(йдеться про вул. Сербську. 
— Авт.) не припиняється 
робота, де працюють різні 
люди, незалежно від фаху, 
віку і вподобань. Годину чи 
п’ять. Хто скільки може. Їх 
ще називають бджілками, 
а захисники на сході вже 
знають як смакує їжа з 
логотипом нашого львів-
ського кулінарного цеху 
Хенд-мейду“. 

Самі захисники, коли 
приїжджають до Львова, 
так і говорять: „Дівчата, ми 
без вас нічого не варті“. І 
це найкраще визнання не-
втомної діяльності львів-
ських волонтерок, серед 
яких і наша Марта Ларук. 

Катерина ГРЕЧИН
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парламентські слухання

Політехніки — про транскордонне 
співробітництво

У Верховній Раді України 8 червня відбулися парламентські слухання 
на тему: „Транскордонне співробітництво як чинник євроінтегра-

ційних процесів України“, учасниками яких стали викладачі та студенти 
Інституту економіки і менеджменту та Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків із діаспорою Львівської політехніки.

Цей захід сплановано для дальшо-
го розвитку транскордонного співро-
бітництва в Україні. На ньому йшлося 
про те, як підвищити конкуренто-
спроможність регіонів, прискорити 

євроінтеграційні процеси та набли-
зити рівень життя українців прикор-
донних регіонів до європейського.

Від Політехніки виступив дирек-
тор ІНЕМ, професор Олег Кузьмін. 

Він виокремив основні 
причини низького рівня 
ефективності транскор-
донного співробітни-
цтва з українського боку, 
наголосив на важливості 
участі підприємств у цих 
процесах, на необхідно-
сті дозволити реєстрацію 
іноземних та вітчизня-
них інвестицій безпосе-
редньо у транскордонних 
компаніях та на доціль-
ності створення додат-
кових митних переходів, 
переїздів тощо.

на вихідних

Вербатім „Кордон“                           
про війну і людські долі

У рамках акції „Вибери музей 
свого настрою“ 11 червня в 

Музеї визвольної боротьби Украї- 
ни (вул. Лисенка, 23а) майстерня 
„Мистецький простір“ продемон-
струвала документальну дра-
му-вербатім „Кордон“ (режисура 
та сценарій — Уляна Мороз).

Вистава особлива тим, що побудова-
на на справжніх історіях, реальних лю-
дях. У ній використали інтерв’ю людей, 
які в різні часи і на різних територіях 
стояли на кордоні: державному, тери-
торіальному, фізичному, моральному, 
емоційному… Дійство вистави розви-
вається у різний час і торкається різних 
проблем війни: діти — війна; бійці УПА 
та АТО; Майдан і Божа сила; переселен-
ці з-за лінії Керзону — донецькі пересе-
ленці, Освенцім і полон у сепаратистів…

У виставі актори розповідають 
усі історії від першої особи. Час у цій 
постановці умовний, адже людська 
доля, поставлена на кордон війни і 
миру, складна і сьогодні, і сімдесят 
років тому. 

Настроєвості виставі додавали піс-
ні гуртів „Широкий лан“, „OT VINTA“, 
„Кому Вниз“, „Студитський хор“.

Матеріли для вистави зібрали 
та опрацювали учасники майстерні 
„Мистецький простір“, працівники 
музею „Територія терору“, Петро Ді-
дула, Святослав Бойко та багато інших 
небайдужих людей.

Вистава була благодійна і всі зі-
брані кошти передадуть українським 
воїнам 82-ої окремої механізованої 
бригади.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
За останні кілька років частота 

вживання української мови 
збільшилася, про це свідчать дані 
дослідження Центру Разумкова. 
Більшість (60%) громадян вважа-
ють рідною мовою українську, 15% 
— російську, 22% — і українську, 
і російську однаковою мірою, 2% 
респондентів вважають рідними 
інші мови. На Заході і в Центрі для 
більшості респондентів рідною 
мовою є українська (відповід-
но, 93% і 78%). На Півдні і Сході 
респонденти називають рідними 
українську та дві мови рівною 
мірою (відповідно, 35% і 38%, та 
37% і 34%). На Донбасі відносна 
більшість (40%) респондентів вва-
жають рідною російську мову, дві 
мови — 34%, українську — 20%.

Донецький національний універ-
ситет, який після захоплення 
Донецька сепаратистами, працює 
у Вінниці, відтепер матиме ім’я 
Василя Стуса. За це 10 червня на 
конференції трудового колективу 
університету проголосували 75 
делегатів зі 105 присутніх.

У Львівській політехніці 10 червня 
відбувся круглий стіл „Проблеми, 
пов’язані із ринком вживаних та 
„транзитних“ автомобілів в Укра-
їні та шляхи їх вирішення“. Захід 
організувала ГО „ЗАВТРА“ („Захід-
ноукраїнська асоціація власників 
транзитних авто“). Активісти та 
народні депутати обговорювали 
проблеми надзвичайно високих 
ставок акцизів на імпорт вжива-
них автомобілів і, як наслідок, — 
низьку купівельну спроможність 
населення. Вирішення цих про-
блем вбачають у зниженні ставок 
акцизного податку на імпорт вжи-
ваних автомобілів, пропонованих 
законопроектом №3251.

Учениця маріупольського тех-
нічного ліцею Катерина Малкі-
на запропонувала вирішення 
проблеми утилізації пластикових 
відходів за допомогою личинок 
жуків. Дівчина стала срібним 
призером восьмої Всесвітньої 
олімпіади з екології в Нідерлан-
дах, представивши свій науковий 
проект, який вирішує проблему 
утилізації поліетилену та збере-
ження природних ресурсів. Серед 
200 учасників із 49 країн світу 
саме ідея 14-річної українки при-
вернула увагу суддів Всесвітньої 
олімпіади і вчених. 

За матеріалами інформагенцій
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Тому важливо з першого курсу заклас-
ти правильні принципи в навчанні, в 
організації навчального процесу, са-
модисципліні. Це гарантуватиме, що 
молодь розвиватиме ці принципи і в 
майбутньому. 

— Особливу увагу приділяємо ду-
ховному розвитку. Намагаємося залу-
чати їх до різних культурних заходів, 
підказуємо, які театральні вистави 
варто подивитися, які концерти чи 
фестивалі відбуваються. На нашій ка-
федрі є традиція: впродовж семестру 
повести студентів у найцікавіші музеї 
Львова. Звичайно, на першому місці 
для нас є Львівський національний лі-
тературно-меморіальний музей Івана 
Франка. Там для наших студентів про-
водять тематичні екскурсії, розповіді, 
зокрема про економічні праці Франка, 
— розповіла Надія Петрівна. 

Ще один напрям роботи з молоддю 
— поїздки в різні міста. Так нещодавно 
Надія Петрівна зі студентською гру-
пою УП-11 побували в Києві на проекті 
від UNICEF Ukraine — U-Report. 

— Ця поїздка була особлива з кіль-
кох причин. Передовсім першокур-
сники дізналися багато цікавого про 
проект, познайомилися зі студент-
ською молоддю з різних міст Украї-
ни. Приємно було, що вони захотіли 
вшанувати на Майдані Незалежності 
полеглих під час Революції Гідності, 
— додала моя співрозмовниця.

Врешті завдяки добрій настав-
ницькій роботі студенти згуртовують-
ся, вчаться працювати в команді, у них 
вибудовуються партнерські стосунки, 
з’являються власні традиції. Так, на 
кафедрі МПА у магістрів є звичай — 
святково проводити останню пару, 
останній екзамен, на які вони запро-
шують усіх викладачів, завідувача 
кафедри. Добрі стосунки тривають і 
після завершення навчання.

Допомагають 
адаптуватися та вирішити 
проблеми

— Тема наставництва завжди ак-
туальна, а особливо в останні роки. 
Адже за два роки в Політехніці суттє-
во змінився географічний контингент 
студентства, маємо чимало молоді зі 
Східної та Центральної України. Тому 
наголошую викладачам, що необхідно 

підтримувати студентів, особливо 1 – 
2 курсів, — розповів про наставниць-
ку роботу в ІБІД заступник директора 
Юрій Новицький. — Звичайно, сту-
денти іноді відверто розповідають 
кураторові про свої проблемами, ми 
стараємося допомагати їх вирішува-
ти. Часто поза парами викладачі ор-
ганізовують для студентів навчальні 
екскурсії на різні об’єкти, зокрема на 
„Арену Львів“, в аеропорт. Нещодавно 
відбулася така екскурсія для магістрів. 
Було цікаво не лише студентам, а й ви-
кладачам, бо нам розказували про ро-
боту аеропорту, акцентуючи увагу на 
тому, як проводиться реконструкція 
і реставрація бетонного полотна ле-
товища. Для магістрів такі відвідини 
важливі ще й тому, що вони дізнають-
ся про можливості працевлаштування.

Звичайно, як наголосив Юрій Ле-
онідович, є різні викладачі, не всі 
відповідально ставляться до своєї 
кураторської роботи. Та в інститу-
ті працюють над тим, щоб кращих 
кураторів відзначати. Також щорічно 
проводять збори кураторів, на яких 
обговорюють проблеми та варіанти 
їх вирішення. 

Будуємо партнерські 
взаємини

Ще один інститут, де студенти 
і викладачі — передовсім колеги — 
Інститут механіки та транспорту. 
Про наставницьку роботу на кафедрі 
транспортних технологій розповів, 
заступник директора ІІМТ і за суміс-
ництвом заступник завідувача цієї 
кафедри Юрій Ройко:

— З першого курсу привчаємо 
студентів жити за принципами сім’ї: 
чужих проблем не буває; вони для нас 
— колеги, друзі, родина. Зрештою 
приїжджають люди з різних регіонів, 
тож стараємося, щоб вони розуміли, 
що є час поза навчанням і його можна 
цікаво та корисно проводити з гру-
пою. Впродовж першого року студен-
ти дуже здружуються. Відповідно, на 
другому-третьому курсах вони пропо-
нують уже нам власні ідеї щодо свого 
дозвілля. І навіть після закінчення 
навчання приходять до нас у гості ці-
лими групами.

На кафедрі транспортних техно-
логій про студентів дбають від почат-
ку навчання і навіть після завершення 
— допомагають знайти місце праці. 

— Патронатна робота куратора 
триває і після університету. Бо зараз 
вони студенти, а після завершення 
навчання — наші колеги. Кращих із них 
потім залучаємо рецензентами, часто 
вони допомагають нам із базами прак-
тик тощо. Відповідно, студенти бачать 
своїх старших колег, які за підтримки 
кафедри зуміли реалізуватися в профе-
сії, — це чудовий приклад і мотиватор 
для навчання, — наголосив викладач.

Для студентів організовують цікаве 
дозвілля з частими екскурсіями різними 
визначними місцями країни. Є сформо-
вана кафедральна футбольна команда, 
яка бере участь у різних спортивних 
турнірах, і навіть має власну форму. 

На кафедрі ТТ уже шість років 
студенти і викладачі опікуються шко-
лою-інтернатом для неповносправ-
них дітей у селі Буково на Старосам-
бірщині. Туди з різною допомогою 
навідуються досить часто, бо вважа-
ють, що ті сиротинці, що знаходять-
ся віддалено від Львова, потребують 
більше уваги та допомоги.

Системний і комплексний 
підхід

В Інституті права та психології до 
навчання студентів також підходять 
комплексно. Бо вважають, що підго-
товка висококваліфікованих фахівців, 
формування національної інтеліген-
ції — це основна мета вишу. І досяг-
нути її можна лише за умови тісної 
співпраці викладачів і студентів.

В ІНПП виховання студентів за-
безпечується через діяльність усіх 
структурних підрозділів інституту — 
від студентської академічної групи до 
ректорату. Роботу планують посеме-
строво, підбиваючи її підсумки вкін-
ці навчального року з відповідними 
висновками щодо поліпшення систе-
ми виховання на наступний період.

В Інституті права та психології пе-
реконані, що допомога куратора осо-
бливо потрібна у взаємодії студентів із 
численними університетськими струк-
турами і службами, які здійснюють на-
вчальну й позанавчальну діяльність, в 
організації спеціальних заходів, осо-
бливо загальноінститутського харак-
теру. Якість роботи куратора може 
бути оцінена на підставі анкетування 
студентів його академічної групи.

Наталія ПАВЛИШИН

наставництво

Співпраця через повагу та порозуміння
m Закінчення. Початок на 2 с.
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студентський артпростір

Проекти, які урізноманітнюють 
життя університету
Бажання створити особливу атмосферу в своєму інституті спонукало 

викладачів кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ Маріанну 
Дубову та Ірину Дутко три роки тому розпочати проект „Артпростір“, 
який реалізовують спільно зі своїми студентами. 

— У нас виникло бажання створи-
ти щось у межах інституту. Спершу 
вирішили реалізувати тему, близь-
ку архітекторам і всім митцям зага-
лом, — „Венеція“. Тоді підготували 
три інсталяції. Це був своєрідний 
експеримент. Ми закликали сту-
дентів поза навчальним процесом 
долучитися до цієї роботи. Тоді зго-
лосилися третьокурсники з різних 
груп і ми почали роботу, не цілком 
усвідомлюючи, скільки насправді це 
забере часу та зусиль, — розпочала 
про задум та реалізацію проекту його 
співавтор Маріанна Дубова. — Інста-
ляційне мистецтво — дуже цікавий 
вид дизайну, який відкриває чимало 
можливостей для експериментів. На-
магаємося працювати дуже простими 
засобами, матеріалами, використо-
вуючи також і природні явища: світ-
ло, перспективу, простір. І в таких 
межах дуже класно працювати, бо це 
для студентів можливість вивчити і 
зрозуміти, що таке простір, які спів-
відношення макетів і експонатів ве-
ликих чи навіть величезних розмірів.  

Окрім всього, як наголосили ви-
кладачі, це можливість для майбут-
ніх архітекторів чи дизайнерів вті-
лити власні проекти. Вони можуть 
побачити різницю між теоретично 
описаними проектами і їх реаліза-
цією, коли з’являються різні нюан-
си, з якими, працюючи теоретично, 
не стикаються. Також це і реальне 
відчуття матеріалу, пошуки мож-
ливостей встановити експонати. 
Складнощів додає ще й те, що Полі-
техніка (зокрема, головний корпус) 
має певні архітектурні елементи, на 
які необхідно зважати, розміщуючи 
інсталяції. 

Наприкінці 2013 року спільно з 
Колегією та профкомом студентів і 
аспірантів підготували величезну ін-
сталяцію на тему Голодомору. Як за-
уважила моя співрозмовниця, це була 
дуже складна і масштабна робота, бо 
перш, ніж почати працювати над іде-
єю, і студенти, і викладачі перечитали 
чимало літератури про цю страшну 

трагедію. До реалізації проекту долу-
чилися студенти різних курсів ІАРХ. 

Цьогорічний проект „Океан“ став 
результатом досить тривалої робо-
ти. Осмисливши різні теми, обрали 
природні явища, які завжди цікаві 

та дають можливість різних інтер-
претацій. Загалом обрали шість ідей 
третьокурсників для реалізації. Це 
проекти Юрія Мельоти, Олі Вовк, 
Олі Музики, Мирослави Мохнацької, 
Анни Жулин та випускниці Оксани 
Питлик.

— Спершу це були теми курсових 
робіт, над якими всі працювали інди-
відуально. А цього семестру обрали 
кілька, які реально втілити у стінах 
університету. Нам сподобалося, бо 
це новий досвід, як робити різні кон-
струкції, розміщувати їх у приміщен-
ні, де знайти необхідні матеріали, 
— розповіли студенти. — В майбут-
ньому працюватимемо з багатьма ма-
теріалами і в різному просторі — це 
була чудова нагода спробувати.

— Коли готувала інсталяцію „Ме-
дузи“, вичитала цікавий факт, що 
медузи були завжди, тобто цей вид 
— вічний. І в мене виникла ідея зро-
бити їх у своїй роботі з довговічних 

матеріалів — пластику. Таким чином 
торкнулася екологічної теми, бо такі 
пластикові „медузи“ забруднюють 
океан і вбивають живих медуз. Тож це 
своєрідне побажання, щоб пластико-
ві медузи були лише в інсталяціях, — 
додала Мирослава Мохнацька.

А тему „Айсберг“ авторка Оля Му-
зика присвятила проблемі глобаль-
ного потепління. Такі різні підтексти 
мала кожна інсталяція. 

— Приємно, що маємо чимало 
позитивних відгуків. Багато студен-
тів забажали долучатися до наших 
проектів. З радістю продовжили 
б цей проект. Тему „Океан“ мож-
на спробувати реалізувати в інших 
просторах — в офісах, супермарке-
тах, у виставкових залах і навіть на 
вулиці. Та ширший простір, відпо-
відно, потребуватиме більше сили, 
матеріалів, часу, — додала наоста-
нок Маріанна Дубова. — На жаль, 
в нашому університеті нема галереї 
на кшталт виставкових зал закордон-
них університетів, де можна було б 
експонувати різні студентські про-
екти. Таку галерею можна зробити в 
19-му навчальному корпусі. Надалі 
спробуємо напрацювати проекти зі 
створення такого виставкового про-
стору, щоб запропонувати це керів-
ництву Політехніки. 

Наталія ПАВЛИШИН
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тренди

Дизайн у всіх його проявах
Випускник ІАРХ Львівської політехніки Ростислав Сороковий знає 

все про дизайн: класика з грайливим мінімалізмом, простота в дета-
лях і стильний формат — все це нині втілюється в його дизайн-студії 
IDEADEYA. Як з творця виставок талановитому хлопцеві вдалося реа-
лізуватись у власному бізнесі — розповідаємо нашим читачам сьогодні.

Естафета гри
IDEADEYA — це спільна студія 

дизайнерів Ростислава Сорокового 
та Ірини Гуменчук.

— За допомогою наших виробів, 
наприклад, керамічного торшера 
Yocco, ми немовби передаємо світові 
естафету гри далі, — розповідає Рос-
тик. — У вас є змога змінювати його 
форму, колір, використовуючи просте 
рішення із змінними керамічними мо-
дулями, з яких складається сам торшер.

Невдовзі буде створений сайт, де 
можна буде навіть скласти свій влас-
ний торшер, використовуючи різні 
форми. А ще — підібрати кольори 
для своїх форм і замовити власно-
руч складений виріб. Таким чином 
дизайнери дають змогу підкреслити 
вашу особистість та спробувати себе 
в ролі дизайнера.

Ідея — це форма мислення
Як не раз писала „Аудиторія“, Рос-

тислав ще за часів студентства брав 
участь у різноманітних виставках, 
тож дизайн у нього — покликання 
душі. Його власна студія функціонує 
вже другий рік та досягла певних по-
значок на ниві дизайнерських висот.

Ще один актуальний напрям сту-
дії — створення проектів інтер’єрів. 
Така система нині дуже розповсю-
джена серед молодих дизайнерів і 
користується широким попитом.

— Ми любимо експериментувати, 
тяжіємо до еко-дизайну, який не шко-
дить людині і навколишньому світу. 
Наша мета — робити життя легким, 
комфортним та цікавим. Саме ці 
принципи застосовуємо у своїх ро-
ботах. Шукаємо натхнення у простих 
речах. Живемо і надаємо сенс усьому, 
що робимо, — каже Ростик.

Над інтер’єрами та предметним 
дизайном праця в студії дуже вимог-
лива. Адже створювати щось своє — 
захоплююче, „ніколи не знаєш, що 
вийде, бо зазвичай ідеї змінюються у 
ході їх створення, і це чудово“, вва-
жають дизайнери. Наразі у студії та-

кож триває робота над створенням 
журнальних столиків.

На початку цього року IDEADEYA 
переїхала в коворкінг мережі iHub у 
Львові. Така практика є доволі по-
ширена.

Нагороди та виступи
Торік у жовтні IDEADEYA design 

studio взяла участь у змаганні  
Ukrainian Design: The Very Best Of 
2015. У ньому могли брати участь лише 
українські молоді та перспективні фа-
хівці промислового дизайну. Ця ви-
ставка-конкурс була  своєрідним що-
річним звітом українських дизайнерів. 
І львів’яни „взяли на ній срібло“.

Зараз Ростислав активно бере 
участь у дизайн-форумах львівської 
студії Forge events, нового і динаміч-
ного проекту, що займається попу-
ляризацією маркетингу, дизайну, ІТ.

А у квітні цього року дизайнери 
розповідали на лекції про створен-
ня предметного дизайну в Україні 
на зустрічі New Generation, яка вже 
втретє проходила в Startup Depot. 
Lviv Business Incubator. Зокрема, 
цього разу йшлося про провідні мо-
лоді українські бренди, які за допо-
могою креативного та функціональ-
ного декору наповнюють повсякден-
не життя комфортом і натхненням.

Натхнення та подорожі
Як вважає хлопець, для кожного 

дизайнера важливо раз чи двічі на рік 
відвідати світовий фестиваль дизай-
ну. По-перше, це дуже надихає: нові 
світові тенденції, нові знайомства, 
нові технології та нові матеріали. 
„А по-друге, поїхати на такий фес-
тиваль важливо для того, щоб пере-
конатись для себе, чи правильно ти 
як дизайнер рухаєшся, мислиш і роз-
виваєшся. Чого потребує світ, і що є 
актуальним зараз. Адже постійно 
працюючи у своїх офісах, майстер-
нях, ми можемо не помічати того, 
що з часом зациклюємось на чомусь 
одному, не розвиваємось і не вчи-

мось, а для дизайнера, як на мене, 
це не прийнятно“, — наголошує він.

Цього року IDEADEYA вже бра-
ла участь у фестивалі дизайну в 
Стокгольмі, а наступну подорож 
планують восени на Dutch Design 
Festival в Голландії.

Дизайн по радіо
І це ще не все. Популярне львів-

ське інтернет-радіо „Сковорода“ 
навесні запропонувало дизайнерам 
у новому сезоні вести ефірну про-
граму про дизайн. Програма ви-
ходить раз на тиждень під назвою 
„DESIGNOЗАВРИ“. За словами Рос-
тика, це абсолютно нова, інформа-
тивна, пізнавальна програма, покли-
кана дати відповідь на запитання, що 
таке дизайн, хто такі дизайнери, чим 
вони живуть, що слухають, як ство-
рюють свій дизайн і навіщо. Веду-
чим є сам Ростислав і його товариш 
Роман Вербіщук. Ефіри проводяться 
щочетверга з 20-ої до 21-ої год.

Кожен ефір присвячують якомусь 
відомому дизайнерові або групі ди-
зайнерів. Новою є й рубрика „Пред-
мет дня“ — історична довідка про 
один предмет, який усім знайомий, 
до прикладу, кулькова ручка чи фор-
мат паперу А4, або крісло-табуретка. 
Дизайнери розповідають, ким і для 
чого ці речі предметного дизайну 
були створені, і як вони вплинули 
на наше з вами життя.

Софія МАТВІЇВ
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прем’єра

Моцарт, його Фігаро і режисерсько-
студентське переосмислення їх
Сучасна постановка у сучасному стилі, в якій увага прикута 

не лише до вокалу, а й до акторських здібностей виконавців, 
їхньої міміки, пластики — талановиті студенти оперної сту-
дії Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка                  
15 червня на сцені Опери представили „атракцію, яка шокує, 
дивує, але відповідає вимогам публіки“.

Опера „Безумний день, або Ве-
сілля Фіґаро“ — це дуже динамічна 
вистава, в якій щохвилини щось змі-
нюється, в якій за буквальними від-
читуються підтексти й скриті смис-
ли, і глядачеві просто ніколи нудьгу-
вати. Костюми й декорації відповідні 
до стилістики, такі, що органічно 
вписуються в авангардну концепцію 
постановки, проте музика й лібрето 
абсолютно не змінені, бо „енергія 
скерована на збереження свого „я“, 
паралельно з реальністю Моцарта, 
але не без нього“. Так, у постановці 
з’являється навіть сам Моцарт…

— У нас рідко згадують, що Мо-
царт пов’язаний зі Львовом — його 
молодший син, уникаючи відлуння 
батьківської слави, жив і творив тут 
понад 20 років. Тому Моцарт має зву-
чати у нашому місті. Наразі ж маємо 
в репертуарі лише „Чарівну флейту“ 
— одну з найскладніших опер ком-
позитора, хочемо, щоб увійшли до 
нього і мої постановки зі студентами 
— опера „Дон Жуан“ та режисерські 

рефлексії на музику Моцарта „Бе-
зумний день, або Весілля Фігаро“, — 
каже режисер Василь Вовкун.

Диригент-постановник Юрій 
Бервецький додає, що „Весілля Фі-
гаро“ — це три години музики — 
„занадто багато нот“. Але студенти 
зуміли винести цей важкий матеріал 
на сцену й створити новий художній 
продукт.

Постановка, у якій задіяно три 
склади акторів, присвячена 260-й 
річниці від дня народження компо-
зитора. Нова стилістика, тому що 
нове покоління виконавців, і в назву 
опери вкрадається образ безумного 
дня — дня, котрий буває у кожного, 
коли не через логіку, а антилогіку 
відшукуєш себе.

Передпрем’єрний показ вистави 
„Безумний день, або Весілля Фіга-
ро“ відбувся у Театрі „Воскресіння“, 
прем’єру ж можна ще буде побачити 
на сцені Опери 7 і 9 липня.

Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно

Львівський Форум видавців 
розпочав прийом заявок на участь 
у книжковому ярмарку, який, уже 
відомо, відбудеться 15 – 18 верес-
ня. За попередніми даними, гостем 
цьогорічного Форуму стане італій-
ський письменник, фізик-теоретик 
за основним фахом та наймолод-
ший в історії лауреат найпрестиж-
нішої в Італії літературної премії 
Strega, автор роману „Самотність 
простих чисел“ Паоло Джордано. 

O.Torvald анонсує вихід нової 
платівки, яка, за словами її фронт-
мена Євгена Галича, обіцяє стати 
для меломанів справжнім музич-
ним наркотиком. Платівку буде оп-
рилюднено 1 вересня, тоді й розпоч-
неться всеукраїнський тур колекти-
ву. Але гурт починає ознайомлювати 

публіку з новим матеріалом з червня. 
Музиканти говорять про принципово 
нове звучання O.Torvald — це інша 
музика, це суцільний позитив і ніяких 
страждань.

Вибрані фільми п’ятого Київ-
ського кінофестивалю короткомет- 
ражних фільмів KISFF покажуть у 
Львові. Показ складатиметься з двох 
блоків. Перший блок присвячений 
переможцям фестивалю: зокрема во-
лодарю головного призу міжнарод-
ного конкурсу — фільму „Партнер“ 
Антуана Жоржіні. До добірки ввійде 
фільм-переможець національного 
конкурсу фестивалю — „Останній 
відвідувач“ Олександра Шкрабака. 
До другого блоку ввійдуть фільми з 
тематичних частин фестивалю. Фес-
тивальні покази відбудуться 16 – 22 
червня у кінопалаці „Копернік“.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

коротко
З 11 до 14 червня у Львові про-

ходив четвертий Міжнарод-
ний благодійний фестиваль 
казок KAZ.KAR. Основні події 
у межах програми фестивалю 
розгорталися в Театрі естрад-
них мініатюр „І люди, і ляльки“, 
Драматичному театрі ім. Л. Укра-
їнки, Театрі „Спірограф“, Центрі 
культурно-мистецьких ініціатив 
та НГМ ім. Б. Возницького. Мета 
фесту — стимулювати популя-
ризацію казки як безвікового 
жанру. Найважливішим завдан-
ням фестивалю є залучення до 
участі у програмах, заходах та 
майстер-класах дітей зі сиро-
тинців.

У Палаці мистецтв відкрили 
масштабну виставку 48 митців 
з України, Ізраїлю та Литви, 
які впродовж останніх трьох 
років малювали на пленерах 
„Максим“ у Славському. Серед 
художників, які привезли з пле-
неру свій живопис, найповажні-
ший метр — народний художник 
України з Донбасу Олексій По-
ляков. Троє художників — Орест 
Косар, Віктор Стогнут і Орест 
Манюк — не пропустили жод-
ного такого пленеру. Виставка 
триватиме ще тиждень.

У Львові пройшла презентація 
нового серіалу „Наші пані у 
Варшаві“, прем’єра якого від-
булася 13 червня на телеканалі 
„1+1“. Героїні польського серіа-
лу, який став одним з найпопу-
лярніших продуктів на поль-
ському телебаченні, заговорили 
голосами українських зірок — їх 
озвучили, увиразнивши коло-
ритними львівськими словами, 
Ольга Фреймут, Людмила Барбір, 
Ольга Сумська та Лілія Ребрик.

13 червня у Львівській обласній 
філармонії відбулася відкрита 
зустріч-дискусія з відомим 
українським композитором, 
лауреатом Шевченківської 
премії, Героєм України Євге-
ном Станковичем. Напередодні 
цієї зустрічі на завершальному 
концерті „Віртуозів“ прозвуча-
ла львівська прем’єра Третього 
концерту для скрипки з орке-
стром Євгена Станковича. Цей 
твір композитор написав торік  
для молодого скрипаля Валерія 
Соколова.

За матеріалами інформагенцій
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Закони краси з погляду аквареліста

Класичне акварельне мистецтво у Львові — радше виняткове явище, 
ніж звичне, тому його виставка вирізняється на загальному куль-

турному тлі. Твори Ігоря Юрченка, доцента кафедри дизайну та основ 
архітектури ІАРХ, представлені з нагоди ювілею автора в Палаці мис-
тецтв, приваблюють ще й тематикою — природа у своїх найніжніших 
кольорових проявах.

Подивитися на картини й приві-
тати митця 10 червня у виставковій 
залі на другому поверсі Палацу зі-
бралося чимало людей. Мистецтво- 
знавці висловлювали захоплення 
технікою свого колеги, помітним 
поступом у його творчості. Завідувач 
кафедри дизайну НЛТУ України Во-
лодимир Прусак зауважив, що влас-
не Лісотехніка стала першим твор-
чо-педагогічним осередком у Львові 
(митець родом із Запорізької облас-

ті), де Ігор Юрченко з 
1995 до 2001 року зміг 
рости і втілювати свої 
ідеї. Було згадано, що 
в Палаці мистецтв ху-
дожник виставляється 
не вперше — ще сім 
років тому його екс-
позиція засвідчила, 
що маємо провідного 
аквареліста.

— Спостерігаю за 
Ігорем Юрченком і 
бачу, що він скромний 
і потужний у самовдо-

сконаленні. Цілісність його особи-
стості полягає у зближенні до єдино-
го світоглядного центру. Малярство 
стало для нього альтернативою до 
розумової праці. Та воно не лише 
емоційне й ліричне, а й дисципліно-
ване, вибудоване логікою. Твори са-
модостатні у проблематиці, завдан-
ня в кожному разі вирішується інди-
відуально. Напруга між натурою й 
автором — спосіб роздумування над 
законами краси. Автор інтенсивно й 

прискіпливо працює над технічними 
засобами. Він наблизився до класи-
ки, але не втратив суб’єктивного по-
гляду на життя. Отже, маємо благо-
родного й витонченого аналітика й 
відчувача нашого часу, — як завжди, 
мистецтвознавець Роман Яців був 
точним у своїх узагальненнях.

Серед інших спостережень: твори 
надзвичайно виважені, кожен мазок 
не випадковий, запрограмований — 
підходи до дизайну помітні і в аква-
рельному живописі. Друзі по пензлю 
Ігоря Юрченка теж визнають його 
майстерність — на всіх етапах малю-
вання, за якими є змога стежити в соц-                                                                                                                
мережах, роботи митця виглядають 
свіжо. До речі, 12 червня художник 
поділився своєю майстерністю з усі-
ма охочими — провів безкоштовний 
майстер-клас.

Наталя ЯЦЕНКО

Кольорові перевтілення 
через живопис і скло
Династія Турецьких наповнила „Зелену канапу“ кольорами літа: 

батько Іван — відомий колекціонер і геральдист, який брав 
участь у створенні державного герба незалежної України та ново-
го герба Львова, виставив у галереї живописні полотна, а його 
донька Ольга — картини й тарілки, виконані в техніці ф’юзинг.

Спікання кольорового скла і дещо 
геометризований, близький до сти-
лю ар-деко, живопис — дві різні 
техніки. Але в них є і спільність — 
прозорі райдужні поєднання багатих 
„кольорових перевтілень“ (так нази-
вається виставка), які кожен автор 
реалізував по-своєму.

Сміливі поєднання впереваж теп-   
лих кольорів занурюють глядача в 

медитативний стан, а до смугастих і 
вкритих простим візерунком тарілок 
хочеться доторкнутися. Особливі 
емоції викликають картини, на яких 
є скляні персонажі — художниці 
близька дитяча тематика. „Крабик“ 
(в оточенні риб), „Заяча мандала“ 
(посередині, довкола чого оберта-
ється все життя вухатих, — морква), 
квіткові поля — „Маргаритки“, „Моя 

квітка“ — милі й добрі твори, які 
можна повісити у дитячій. Над зе-
леною канапою розмістилися скляні 
метелики — на такі композиції Олю 
часто надихає жива природа.

Експозицію, яка є синтезом ідей, 
емоцій і любові до кольору, можна 
оглянути до 26 червня.

Наталя ЯЦЕНКО
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презентації

Довідник земних істин        
від Юрія Іздрика

Для тих, хто вперше потрапив на нашу планету і не розуміє, що тут 
коїться, письменник Юрій Іздрик підсумував свій індивідуальний 

досвід та вербалізував знання про світ. Нещодавно у Львові предста-
вили книгу „Summa“, яку написав він у співавторстві з журналісткою 
Євгенією Нестерович. Презентація-дискусія відбулася в мистецькій 
кав’ярні „Дзиґа“ у рамках проекту „Мережа“ Міжнародної літератур-
ної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ за підтримки Міжнародного 
фонду „Відродження“. 

„Summa“ — алюзія одразу на два 
відомі трактати: „Суму теології“ се-
редньовічного християнського фі-
лософа Томи Аквінського, та „Суму 
технології“ польського письменни-
ка-фантаста Станіслава Лема. Гра в 
дистанціювання — послання істоті 
з неземного простору — дозволила 
письменнику говорити про звичні 
речі, і формулювати власні смисли 
фундаментальних понять без стра-
ху когось повторити.

Довідник земних істин став ре-
зультатом спільного тритижневого 
перебування літератора та журна-
лістки у Чернівецькій резиденції 
MERIDIAN CZERNOWITZ у 2013-му                                                                                                                       
році. Спільна кухня, двері, які 
відчиняються двома ключами од-
ночасно, багатогодинні розмови 
щодня. Євгенія згадує цей період 
свого життя, як творчий, професій-
ний та особистісний експеримент. 
Його підсумки на сторінках книги 
може прочитати кожен.

— Моє проповідництво 
знайшло у цій книзі ідеальне вті-
лення, — злегка посміхаючись го-
ворить Іздрик. — Завдяки такому 
іронічному дистанціюванню ми 

можемо у псевдоенциклопедично-
му стилі виводити інформаційні 
глоси: що таке „людина“, „релігія“ 
чи „оргазм“. За формою це вийшов 
ніби довідник, який можна возити 
з собою в сумці і читати, відкривши 
на будь-якій сторінці.

Уже перші читачі зауважили, 
наскільки добре збережено у книзі 
відчуття розмови, ніби опиняєшся 
на місці одного зі співбесідників, 
десь на кухні у Чернівцях. Разом 
зі сучасним класиком української 
поезії говориш про літературу, 
відтак про слово, Бога, людину і 
творчість, трохи про ЛСД, зреш-
тою про буття.

Нагадаємо, презентація у Львові 
є частиною всеукраїнського туру Із-
дрик-Цілик, мета якого презентува-
ти згадану вище книгу Юрія Іздрика 
та Євгенії Нестерович „Summa“, а 
також збірку Ірини Цілик „Глиби-
на різкості“. Ірина приєднається 
до туру пізніше, разом упродовж 
квітня-червня поети планують від-
відати 26 українських міст.

Ксеня ЯНКО, 
студентка ІНПП ЖР-11

наш календар

19 червня — День медичного праців-
ника.
19 червня — Свята Трійця (Зелені свята).
20 червня — Всесвітній день біженців.

Пам’ятні дати
16.06.1848 — заснування освiт-
ньо-лiтературного товариства „Га-
лицько-Руська Матиця“.
16.06.1934 — Перший з’їзд письменни-
ків УРСР проголосив створення Спілки 
письменників України.
17.06.1930 — народився Михайло Го-
ринь, український освітній діяч, лі-
тературознавець, психолог, правоза-
хисник.
18.06.1651 — битва козацьких військ із 
польською шляхтою під Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій Пла-
чинда, український письменник і гро-
мадський діяч.
18.06.1937 — розпочався перший у свiтi 
безпосадковий переліт за маршрутом 
Москва-Пiвнiчний полюс-Ванкувер. 
Екіпаж у складі Чкалова, Байдукова 
та Белякова за 63 год. 16 хв. подолав 
8504 км.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тара-
сові Шевченку на його могилі в Каневі.
19.06.1862 — у США скасували рабство.
19.06.1885 — із Франції до Нью-Йорка 
доставили подарунок — статую Сво-
боди.
20.06.1895 — помер Михайло Драгома-
нов, український історик, етнограф i 
публіцист.
20.06.1918 — розпочав роботу Всеу-
країнський церковний собор.
20.06.1988 — у Львові відбулася уста-
новча конференція Товариства укра-
їнської мови ім. Т. Шевченка.
21.06.1781 — народився Сімеон Дені 
Пуассон, французький математик і 
механік, автор праць з теоретичної 
механіки, математичного аналізу, ма-
тематичної фізики (відоме рівняння 
Пуассона). 
21.06.1897 — народився Юрій Кондра-
тюк, український піонер космонав-
тики. Загинув як ополченець під Мо-
сквою у 1941 році. 
21.06.1935 — народилася Франсуаза 
Саган, французька письменниця.
22.06.1898 — народився Еріх Марія Ре-
марк (справжнє прізвище — Еріх Па-
уль), відомий німецький письменник.
22.06.1941 — початок війни гітлерів-
ської Німеччини проти СРСР.
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До 120-річчя світлої пам’яті А. Б. Нобеля.

Динаміт
— Я ще раз кажу, що для такої 

важливої справи я винайшов дина-
міт. І не допущу, щоб за моєї мов-
чазної згоди ви винагороджували 
Nobelpriset тих, хто оспівує голодо-
мор — найжахливішу з усіх смертей 
на землі і на небі, — а тим більше 
союзників з-під Полтави, — смерть 
жахливішу за розп’яття на хресті єди-
нородного сина нашого Опонента. 
Хіба вам мало різні Батурина 1709-го,           
коли було по-звірячому закатовано 
все його населення. Прихильників 
гетьмана садили на палі, четверту-
вали, а мерців не ховали кілька днів, 
щоб їхній жахливий вигляд залякував 
українців. Тоді Дніпром плили сотні 
плотів з повішеними мазепинцями.             
Тоді Московщина спалила сотні 
українських сіл та містечок разом з 
людьми. Глянь, що про ці події писав 
очевидець швед Фриксель, — сказав 
Альфред Нобель, тицьнувши в пат-
латі лапи Біса клапоть пожовклого 
паперу.

Біс сидів на пеньку за дубовою 
бочкою з-під смоли, перевернутою 
верх дном. Він би нікого не вислухав, 
бо нікого не боявся, навіть Господа, 
хоч того сила грому зробила вели-
ким. Але Альфреда Бернарда Нобеля 
вислухав, бо динаміту досі боїться 
як ладана. Гляди ще висадить у пові-
тря хороми Пекла заодно з кремлів-
ськими стінами. Незґрабно одягнув 
окуляри і прочитав по складах: „Роз-
почалась зловтішна орґія московських 
переможців. Меншиков звелів прив’яза-
ти до дошок трупи начальних козацьких 
людей і пустити по річці Сейму ... Одних 
спійманих козаків-оборонців по-садист-
ськи, шляхом відрубування по черзі правої 
руки, лівої ноги, потім лівої руки і правої 
ноги, четвертували. Инших саджали на 
загострені коли, і ті в муках приречено 
конали“.

— Зверни увагу, що за оприлюд-
нення сього злочину ніхто Фрикселя 
не судив. Що змінилося у твоєму цар-
стві за дві сотні літ, що ви в 1949 р. 
розіграли в Парижі судовий „процес 
століття“* над очевидцем Голодомо-
ру Віктором Кравченком, який опри-

люднив жахи, нечувані в історії люд-
ства? — мовив Нобель і додав: — А 
зараз по суті. Проти Кравченка свід-
чили твої улюбленці: відомий фізик 
Фредерік Жоліо-Кюрі й відомий фі-
лософ-письменник Жан-Поль Сартр. 
Останній істерично вигукнув у залі: 
„Хай живе великий Сталін! Комунізм — 
така штука, що заради нього варто про-
йти через пекло!“. Сей дурень навіть 
не підозрював, що Пекло порівняно 
з голодомором — Рай! А до того ще 
один твій приятель, прихильник се-
лекції людей письменник Бернард 
Шоу вихваляв на весь світ який-то 
„мудрий вождь усіх племен і народів 
товариш Сталін“. 

Нобель замовк на мить, але в душі 
його кипіло. Покрутив головою влі-
во-право та як ударить ураз кулаком 
по бочці, що аж Біс ужахнувся, і каже:

— Ти всім трьом присудив мою 
премію, а фізику ще й Сталінську 
вліпив! Хоч з иншого боку вони 
славні хлопці. Фредерік Жоліо-Кю-
рі людина чуйна, добра, терпляча, 
любив грати на піаніно, малювати 
пейзажі й читати. А яка шляхетність 
— перейняти заради науки жінчине 
прізвище й розділити з нею премію. 
А як мудро повчав: „Чим далі експери-
мент від теорії, тим ближче він до Но-
белівської премії“. А чого варта спро-
ба Жана-Поля Шарля Емара Сартра 
поєднати екзистенціалізм з марксиз-
мом, або філософськи обґрунтувати 
„Ніщо“. А хіба не він у романі „Ну-
дота“ показав, що світ не має сенсу? 
Джордж Бернард Шоу святіший за 
Папу. Папа безженний, а цей за 45 
років подружнього життя жодного 
разу не кохався зі своєю Шарлоттою, 
бо обоє вважали секс огидною спра-
вою. Через власну шляхетність запе-
речував факт українських голоду й 
репресій проти інтеліґенції. Тонкий 
знавець кухні: після відвідин України 
в 1933 p. заявив журналістам, що „ні-
коли й ніде не їв так смачно, як у СРСР“. 

Нобель, передихнувши, повів 
далі: 

— Не думай, що я розчулився за 
якогось десятка мільйонів смертей. 

Просто кривдно, що цнотливий ве-
гетаріанець Шоу пропонує для ма-
сового нищення людей примітив-
ний отруйний ґаз**, і знаходяться 
такі, що тут же втілюють у широку 
практику його задум. А мій поваж-
ний динаміт — поза увагою. З дина-
мітом усе могло б бути куди чистіше 
(подає Бісу заяложений папірець із 
закінченням роману росіянина Ва-
силя Ґроссмана „Все течет“).

Біс з трудом читає (час від часу 
протираючи окуляри): „А на следую-
щий год привезли переселенцев из Ор-
ловской области — земля ведь украин-
ская, чернозем, а у орловских всегда 
недород. Женщин с детьми оставили 
возле станции в балаганах, а мужчин 
повели в деревню. Дали им вилы и ве-
лели по хатам ходить, тела вытаски-
вать — покойники лежали, мужчины 
и женщины, кто на полу, кто на кро-
ватях. Запах страшный в избах стоял. 
Мужики себе рты и носы платками за-
вязывали — стали вытаскивать тела, 
а они на куски разваливаются. Потом 
закопали эти куски за деревней. Вот 
тогда я поняла — это и есть кладби-
ще суровой школы. Когда очистили от 
мертвых избы, привели женщин полы 
мыть, стены белить. Все сделали, как 
надо, а запах стоит. Второй раз побе-
лили и полы наново глиной мазали — 
не уходит запах. Не смогли они в этих 
хатах ни есть, ни спать, вернулись в 
Орловскую обратно. Но, конечно, зем-
ля пустой не осталась — земля ведь 
какая!“.

Біс було хотів виправдатись, але 
дальшу розмову заглушила закипі-
ла смола в казанах. На її поверхні 
надувались і лопали великі пові-
тряні бульбашки, видаючи шум і 
закидаючи бризками обох співроз-
мовників. 

P.S. Але дивина. Сьогодні поно-
чі „Українське радіо“ вдячної по-
стголодоморної країни в рубриці 
„Театр перед мікрофоном“ тран-
слювало п’єсу „Пігмаліон“, автор 
якої Б. Шоу за життя публічно схва-
лював Ґеноцид її народу.

Василь ЧАБАН, 
професор кафедри теоретичної                         

та загальної електротехніки 
ІЕСК Львівської політехніки,               

член НСПУ

* Ідеологічну баталію на „процесі століття“ Віктор Кравченко виграв. Але постраждала численна рідня, 
яка залишилася в СРСР: 30 його далеких і близьких рідних, серед яких батько й мати, було вбито. 
У 1966 р. в мангетенському помешканні на 66-й вулиці пролунає постріл. Його відлуння почує вся 
планета ― убито 61-літнього В. Кравченка. 
** Б. Шоу першим запропонував для масового нищення людей отруйний ґаз.
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Місто 
Ромео і 
Джуль-

єтти

Наука про 
паперові 

гроші

Струнний 
інстру-

мент, по-
ширений у 
Туреччині

Мудрий 
змій у 

Кіплінга

Район на північному 
заході Канади, де 
почалася „Золота 

лихоманка“

Передача 
м’яча у 
футболі

Недобір 
числа 

взяток у 
картах

Степова 
лисиця Нота

Адм.-те-
риторі-
альна 

одиниця 
Греції

Зимова 
роса

Загарбан-
ня тери-
торії ін-
шої дер-

жави
Звертан-

ня до 
дівчини в 

Англії

Україн-
ський 
теле-
канал

Жінка на 
пляжі без 
верхньої 
частини 
купаль-

ника

Його най-
кращим 
другом 

був Пілад

Геодезич-
ний 

прилад

Легендар-
ний клуб 

Пеле
Боєць 

на арені 
цирку у 
Старо-

давньому 
Римі

Тип 
українсь-

кого 
літака

Спортив-
ний клуб 

армії

Українсь-
ка скаут-

ська орга-
нізація

Крутосхи-
ла вимо-

їна, 
форма 

рельєфу
Японське 

бойове 
мис-

тецтво

Відомий 
вигук 

Архімеда

Місто-
курорт 

на півдні 
Франції

Панна, 
оспівана 
Тичиною

Місто в 
Японії на 
острові 
Хонсю

Спеціа-
ліст, що 
керує 

підготов-
кою 

спорт-
сменів

Речовина, 
що задія-
на у хіміч-
ній реакції

Відом-
ство 

Турчи-
нова

Море між 
Азією і 

Пн. Аме-
рикою

Місто-
порт в 
Іспанії

Київсь-
кий князь, 

брат 
Аскольда

Предмети 
масової 

культури, 
несмак

Стадо 
овець

Почуття 
міри, 

делікат-
ність

Мотузка, 
якою при-
в’язують 
худобу за 

роги

Оздоров-
лення 

фінансо-
вого 

стану під-
приєм-

ства

Птах — 
лісовий 
стукач

Річка в 
Ужгороді

Титул 
прави-
теля у 

монголів

Значний 
історич-

ний 
період

Інтенсив-
ність 

кольору

Застосу-
вання 
теоре-
тичних 
знань 

студента-
ми на під-
приємстві

Нота

Кущі з 
тропічної 
Америки, 

які в 
Україні 

вирощу-
ють як 

декора-
тивні 
квіти

Король у 
Шекспіра

Вид 
кераміки

Продукт 
непов-

ного зго-
ряння

Національність 
співачки Джамали

Пересе-
лення 
душ у 

буддизмі

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Відповіді на сканворд, опублікований у числі 17
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 18
Горизонтально: 5. Вегетаріанство. 7. Дозиметр. 8. Репортаж. 10. Го. 12. Фагот. 14. Ам-
пер. 16. Аліменти. 19. Сварог. 21. Селена. 22. Смог. 23. Нанду. 24. Індія. 25. Лорд. 26. Оптант. 
27. Сейнер. 29. Естетика. 33. Вирок. 35. Лиман. 36. Оз. 38. Лабіринт. 39. Озокерит. 40. Ве-
ликобританія. 
Вертикально: 1. Вермут. 2. Штурвал. 3. Антракт. 4. Європа. 6. Ринг. 7. Дефіс. 9. Жорна. 
11. Оже. 13. Гладіатор. 15. Псевдонім. 17. Інсульт. 18. Нагідки. 20. Грант. 21. Стікс. 26. Обвал. 
28. Ранет. 30. Сиртакі. 31. Еко. 32. Когорта. 34. Кармен. 35. Лекція. 37. Заїр.
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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. № 154136

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 Ірини МАРТИН.
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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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 160646

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 ГРИГОРЧАК

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 

дипломи магістра ВК № 25767710 та бака-
лавра ВК № 23488170, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Семенової Галини Сергіївни;
диплом МПНХ № 014799, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Юрчак Ольги Петрівни;
студентський квиток № 10334796, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Колби Юлії Олексан-
дрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Герасюк Ірини Петрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Боровського Олександра Олек-
сандровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Пащука Олександра Сергійо-
вича;
студентський квиток № 10966499, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Павляк Софії Михай-
лівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Демкович Ірини Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Клуб Марти Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Дзядик Марти Володимирівни.

Перетворіть сміття в мистецтво

У рамках урбаністичного фестивалю „Твій простір“, який про-
ходитиме у Львові 23 – 27 червня, Громадське об’єднання 

„Граніт“ хоче привернути увагу до проблеми сміття та підкресли-
ти важливість вторинної переробки відходів.

Долучитися до цієї ініціативи 
може кожен. Для цього потрібно 
лише пошукати на своїх балконах, 
у комірках і гаражах речі, які давно 
стали непотрібні: відпрацьовані 
лампочки, старі светри, надбитий 
керамічний посуд, бита плитка, бля-
шанки, старі футболки, кольорові 
нитки та ґудзики тощо. Це все зна-
добиться активістам для втілення ці-
кавої ідеї — створення арт-об’єктів.

Приносити речі потрібно до 
Urban-бібліотеки (вул. Устиянови-
ча, 4), де діє пункт збору матеріалів 
для майстерок фестивалю. Також для 

облаштування лекційної зони необ-
хідні старі стільці і табуретки тощо. 
Тож, хто має такі меблі, може долу-
читися, написавши на електронну 
адресу — koginma22@gmail.com. 

У рамках заходу відбуватимуться 
майстер-класи з ресайклінгу, лекції 
про креативне підприємництво, 
ідентичність міста, можливості 
для молоді, створення арт-об’єк-
тів у міському просторі, ночі кіно, 
перегляд переможців українського 
конкурсу „Відкрита ніч“ та ін.

Підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та ра-
діовимірювань ІТРЕ Львівської політехніки сердеч-
но вітає з 30-річчям асистента кафедри, кандидата 
технічних наук

Михайла Михайловича 
ЗМИСНОГО.

Бажаємо міцного здоров’я, родинного щастя, творчої наснаги,                  
життєвого оптимізму, великих успіхів на науковій ниві.

До уваги передплатників тижневика „Аудиторія“!

У зв’язку з літніми канікулами і відпускним періодом в універ-
ситеті у першому півріччі 2016 року число 20 вийде 23 червня, в 
другому півріччі спарені числа 21 – 22 вийдуть 1 липня, а число 23 
вийде 31 серпня.




