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Якою хочете бачити„Аудиторію“?

Павло Максимчук, студент другого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Мене цікавлять новини з ІТ-сфери“
„Аудиторію“ постійно читає мій співмешканець по кімнаті 
у гуртожитку. Я ж тільки гортаю. Трапляється варта уваги 
інформація. Але загалом для себе знаходжу в газеті мало 
важливого і цікавого. А цікавлять мене новини з ІТ-сфери, 
актуальні події, що відбуваються в Україні, реформи і зміни 

в освіті й науці. 

Святослав Оприско, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Бракує розважальної тематики“
Звичайно, що я з газетами не ношуся, щоб почитати їх на 
перерві — для цього маю інтернет. А ось у гуртожитку „Ау-
диторію“ час до часу читаю. Всі сторінки мені там цікаві. 
Особливо ті, де висвітлюється студентське життя, заходи 
для студентів. Чого газеті бракує? Розважальної тематики. 
І кросвордів. Їх розв’язую швидко. Хотілося б, щоб було їх по два у кожному 
числі.

Аліна Бакун, студентка четвертого курсу Інституту права 
та психології:

„Хочеться бачити студентську творчість“
Оскільки я живу у гуртожитку, то завжди беру газету на охо-
роні. Читаю постійно. Мені подобаються теми опитування. 
Цікаво читати думки студентів про ту чи іншу проблему. 
Ще люблю розв’язувати кросворди, сканворди. Добре те, що 
з газети можна дізнатися про всі культурні події. Мені це 

зручніше, ніж шукати в інтернеті. Не надто цікавлять публікації про істо-
ричні постаті. Натомість охоче читаю розповіді про студентів Політехніки, 
науковців. Ось не знаєш людини, яка має якісь здобутки — і прочитаєш про 
неї в газеті. На мою думку, в газеті бракує сторінки творчості студентів. 
Знаю багатьох, які пишуть оповідання, вірші, а не знають, куди це можуть 
принести.

8 жовтня тижневику „Ауди-
торія“ — 70. З цієї нагоди ми 
поцікавилися у студентів, чи 
читають вони свою газету. 
Якщо читають, то які теми їм 
найбільш цікаві, яких змін, на 
їхню думку, потребує „Ауди-
торія“. У нечитачів газети за-
питали, що потрібно зробити, 
аби вони зацікавилися нею. 
А тих, хто нічого не знає про 
„Аудиторію“, ніколи не три-
мав її в руках, ми запитали, 
якою, на їхню думку, повинна 
бути студентська газета. 

Серед читачів відповіді були 
цікаві й доволі полярні — від 
„читаю все і все мені цікаво“ 
до „лише гортаю, і то інколи, 
бо... не знаходжу для себе 
нічого привабливого“. Однак 
якщо узагальнити, то сту-
дентів цікавлять публікації 
про життя їхніх ровесників, 
висвітлення проблем, з якими 
молодь зустрічається ледь не 
щодня. Хочеться їм легшого, 
молодіжного стилю, незаан-
гажованості обтяжливими, 
на їхню думку, темами. Кілька 
респондентів висловили 
побажання: „щоб сторінки 
не були такі забиті текстом, 
щоб було більше фотографій, 
ілюстрацій і щоб верстка не 
була такою строгою“. 

А студенти, які нічого не зна-
ють про „Аудиторію“, хотіли б, 
щоб студентська газета була 
для студентів, про студентів 
та їхнє життя, щоб основні 
теми стосувалися проблем, з 
якими живе студентство.

Це опитування редакція 
провела задля того, щоб 
знати, якого саме удоскона-
лення бракує газеті, над чим 
працювати тим, хто її ство-
рює, аби „Аудиторія“ була 
затребуваною серед іншого 
друкованого слова студентів 
Політехніки.

Владислава Бабченко, студентка другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Більше практичних порад“
Щотижня беру газету у гуртожитку. Читаю, коли маю час. 
Читаю не все. Лише те, що зацікавлює. Коли була „Весна 
політехніки“, завжди читала про всі виступи. Тепер буде 
„Осінь...“. Теж стежитиму за публікаціями про це. Мені ці-
каво загалом про студентське життя. Іноді у вас проскакує 
політика. На мою думку, це зайве у студентській газеті. Хотілося б бачити 
більше практичних порад для студентів — як вчитися, як поєднувати нав-
чання і роботу, щоб все встигати тощо.

Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН
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працевлаштування

Укртелеком запрошує на стажування
Студенти-телекомунікаційники четвертого курсу зустрілися з 

представниками Львівської філії ПАТ „Укртелеком“. Зустріч 
відбулася за сприяння відділу працевлаштування та зв’язків із 
виробництвом Львівської політехніки.

Директор департаменту управ-
ління людськими ресурсами та ор-
ганізаційного розвитку західного 
макрорегіону Укртелекому Ірина 

Сітнікова запропонувала студен-
там взяти участь у програмі „Кращі 
з Укртелекомом“. Ця програма ске-
рована на те, щоб допомогти сту-

дентам і молодим фахівцям знай-
ти себе в Укртелекомі. Для цього 
треба пройти співбесіду. Відтак 
обрані студенти навчатимуться у 
найкращих викладачів, тренерів, 
бізнестренерів України. Учасників 
програми також поділять на групки 
по 5 – 6 осіб для створення проекту. 
Тему студенти обиратимуть само-
стійно. Кожна група матиме свого 
куратора, представника бізнеспро-
цесу. Наприкінці свій проект дове-
деться захистити. Що відрадно, він 
матиме шанс бути втіленим в Укрте-
лекомі. Команда-переможець отри-
має пропозицію пройти стажування 
на ПАТ протягом трьох або шести 
місяців (на власний вибір). За ре-
зультатами стажування, учасникам 
можуть запропонувати місце праці.

Програма „Кращі з Укртелеко-
мом“ діє другий рік. За першими 
підсумками, з 11-ти учасників 9-х 
запросили на стажування. І троє 
з них знайшли своє місце праці в 
Укртелекомі.

Ірина МАРТИН

у світі слова

Як творять українську термінологію,                 
а вона — реформує Україну

Ці люди — учасники 
міжнародної наукової 

конференції „СловоСвіт“ — 
дбають про те, як правиль-
но українською мають 
„говорити“ різні наукові 
галузі. Минулого тижня, 
29 вересня — 1 жовтня, у 
Львівській політехніці 
ця знана конференція 
відбулась учотирнадцяте —                                                                    
під назвою „Проблеми 
української термінології 
СловоСвіт 2016“.

— 14 конференцій — це вже іс-
торія: можна заводити літопис. Ми 
розпочали в 1992 році, на наступ-

ний рік після проголошення не-
залежності нашої держави. Укра-
їні 25 років — і цій даті — одна з 
присвят нашої конференції. Крім 
того, в нас є ще одна кругла дата 

— 160-річчя з дня народження на-
шого Мойсея. І мотто конференції 
сьогодні — Франкові слова „Якби 
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конкурс

„Можливо, ми спільно змінимо світ 
фінансування“
Таким припущенням експерт із краудфандингу доктор Райнер 

Шенк з Німеччини поділився зі львівськими політехніками, 
презентуючи міжнародну студентську конкурсну програму 
„Краудфандинговий стартап“.

Цей конкурс проводить Полі-
техніка, зокрема кафедра адміні-
стративного та фінансового ме-
неджменту (ІАПО), у співпраці з 
Вusinesstimesolutions Сompany і 
Hofmann&Partner із Німеччини. 
Його мета — підтримка обдарованої 
студентської молоді, формування 
у неї практичних навиків, розви-
ток міжнародної співпраці. Доктор 
Р. Шенк, податковий консультант 
компанії Kanzlei Dr. Schenk, вже ра-
ніше читав політехнікам лекції про 
краудфандинг („Аудиторія“ писа-

ла про це), а тепер, 26 і 27 вересня, 
представив конкурсну програму, її 
вимоги і завдання, розкрив суть яви-
ща краудфандингу.

Цей інноваційний інструмент 
розвинувся „завдяки“ фінансово- 
економічній кризі 2009 року, з 2011-го                                                                                                                 
набув популярності в Німеччині. 
Його застосовують у різних сфе-
рах (економічній, соціальній); ві-
домою, скажімо, є веб-платформа 
Kickstarter, завдяки якій спільним 
коштом охочих уже профінансова-
но тисячі різних проектів. Як заува-
жує іноземець, краудфандинг змінює 
традиційне уявлення про фінансо-
вий ринок, формуючи новий сегмент 
— фінансово-технічну індустрію 
(financial services technology), робля-
чи економіку більш соціальною, адже 
солідаризує громадськість і бізнес. 

Так, краудфандинг зокрема відкриває 
нові можливості для малого та серед-
нього бізнесу, стаючи альтернати-
вою до банківського кредитування, 
з його часто надто високою відсот- 
ковою ставкою. Нині краудфандинг 
найактивніше використовують у 
США, Британії, Франції, Німеччині. 
Р. Шенк радить опановувати цей ін-
струмент і в Україні — для стартапів 
і малого підприємництва (зауважи-
мо однак, що практика спільнокошту 
для України не нова, зокрема щодо 
культурних, освітніх проектів). 

Підготовка кра-
у д ф а н д и н г о в о ї 
кампанії — завдан-
ня нелегке: потре-
бує часу, знань із 
різних галузей, 
креативності. Усе 
це мають проде-
монструвати 19 
команд, які змага-
ються у конкурсі. 
Це студенти стар-
ших курсів з ІАПО, 
ІНЕМ, ІКНІ (різно-
маніття спеціаль-
ностей було бажа-
ним). Вони мають 

розробити спільнокошт-кампанію 
для німецької компанії Business Time 
Solutions: треба буде зібрати кошти 
(99 тис. €) під конкретну розробку 
— програмне забезпечення Tax Time 
Solutions, призначене для моніто-
рингу, аналізу діяльності податкових 
консультантів, бухгалтерів, аудито-
рів (рівня їхньої зайнятості, актуаль-
них завдань тощо). Система податко-
вих консультантів, що обслуговують 
підприємства, широко розвинена у 
Німеччині, а також у Швейцарії й 
Австрії, тож і там розробка у пер-
спективі може бути цікава.

Христина Василик, студентка-ма-
гістрантка ІАПО з команди Team 
Lions, розповідає:

— У нас доволі цікава команда: 
економіст-лінгвіст Ярослав, психо-
лог Оля, а також Назар, що як і я, ме-

неджер з адміністративної діяльно-
сті (це спеціальність „адміністратив-
ний менеджмент“). Доктор Райнер 
Шенк порадив командам звернути 
увагу на інформацію про компанію, 
з якою маємо справу, проаналізувати 
весь ринок, побудувати маркетинго-
ву й збутову концепцію, а також — 
і це нове для нас — бізнес-модель 
Canvas, пітч-дек (тобто коротку 
презентацію продукту), припускаю, 
треба буде зробити і SWOT-аналіз; 
маємо продумати ідею відео для кам-
панії, воно дуже важливе. Цей кон-
курс цікавий, дозволяє проявити свої 
знання, фантазію. Має доволі непо-
гані призові місця, але, зрозуміло, 
найважливіше — здобутий досвід.

Упродовж кількамісячного пе-
ріоду змагань студентів вестимуть                                                                                                
Р.Шенк і доцент кафедри АФМ Окса-
на Химич. У грудні команди пред-
ставлять проекти, потім доопрацю-
ють їх і розмістять на фейсбук-сто-
рінці кафедри АФМ. У лютому 
2017-го буде фінал — представлення 
проектів конкурсній комісії і підсум-
ки. За І місце — 2000 € й оплачувана 
поїздка до Німеччини (для вдоско-
налення проекту), за ІІ — 1000 €. 
Також конкурс, за словами інозем-
ного експерта, матиме промоцію у 
Німеччині, а після нього, очевидно, 
будуть ще й нові проекти — в Украї-
ні та ФРН. У будь-якому випадку, як 
влучно зауважив завідувач кафедри 
АФМ Назар Подольчак, для студен-
тів це добрий майданчик набути нові 
вміння і нагода засвідчити у міжна-
родному масштабі високий фаховий 
рівень українців.

Ірина ШУТКА
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ІТ-курси

Для студентів перших-других курсів колегія та профбюро ІТРЕ організувала зустріч із 
представниками тренінг-центру з підготовки кваліфікованих ІТ-спеціалістів широкого 

профілю QALight.

Навчання забагато не буває
Понад годину молоді розповідали про переваги роботи в 

IT-сфері, різноманітні можливості, які з’являються в нашій 
країні та й за кордоном для комп’ютерників, стрімке кар’єрне 
зростання. 

Зокрема наголошували на тому, що для цього молодь повин-
на вже від початку навчання зрозуміти, чого саме прагне і не 
обмежувати свій розвиток лише університетськими стінами, а 
старатися якомога більше здобути знань, за допомогою різнома-
нітних тренінгів, навчальних курсів і, що теж важливо для даль-
шого успіху, — вивчати іноземні мови на досить високому рівні.

Всі охочі навчатися у тренінг-центрі QALight заповнили 
анкети та пройдуть відповідну співбесіду.

Наталія ПАВЛИШИН

школа розвитку

Все про стартапи від успішних підприємців
Впродовж восьми тижнів щосереди студенти Львівської політехніки 

мають нагоду від практиків дізнатися практично все про стартапи: 
як перетворити власну ідею в стартап, можливості їх просування та 
розвитку, фінансові особливості. А паралельно ще й подавати свої 
проекти на конкурс, результати якого оголосять в останній демі-
день, коли збереться все журі для оголошення переможців та аналізу 
студентських проектів. 

Таку спеціалізовану 
школу для студентської 
молоді, яка цікавиться під-
приємництвом, уже вдру-
ге проводить Львівський 
стартап-інкубатор Startup 
Depot спільно з польським 
Instytut Rozwoju Miast 
Krakow та Інститутом мі-
ста у Львові, студентськи-
ми організаціями BEST та 
AIESEK у рамках проекту 
„Польська допомога“.

— Загалом відбір у 
школу відбувався так: 
студенти заповнювали 
реєстраційну форму, а ми 
відбирали їх, відповідно 
до основних критеріїв, — 
розповіла проектний ме-
неджер SSUE, організація 
Startup Depot Діана По-
лівко. — Серед лекторів 
— керівники українських 
стартапів, які поділяться 

власним досвідом успі-
ху: співзасновник та CEO 
Львівський стартап-інку-

батор Startup Depot Мак-
сим Лисак; маркетолог, 
співзасновник Preenster 

Павло Кузнєцов; бізнес-     
аналітик компанії ELEKS, 
викладач курсу „Основи 
бізнес-аналізу“ у Lviv IT 
School (LITS), організатор 
TEDx в Україні, кофаундер 
Speak2me Оксана Крикун 
та інші. Тобто дізнатися 
можна буде багато цікаво-
го і корисного.

Наталія ПАВЛИШИН
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ти знав, як много важить слово…“: 
як важливо знати те слово, втілюва-
ти його у фахову, науково-технічну 
термінологію і т.д. Якщо проаналі-
зувати 24 роки нашої діяльності, то 
я повторю те, про що, зрештою, го-
ворю на кожній конференції: наша 

держава не дуже переймається спра-
вами термінології… Але нам — своє 
робить, — такими словами відкрив 
конференцію Богдан Рицар, голова 
її програмного комітету, очільник 
Технічного комітету стандартизації 
науково-технічної термінології Мі-
некономрозвитку і торгівлі та МОН.

Богдан Євгенович згадав також, 
що на початках конференція збирала 
більше учасників (перша — десь по-
над 200 осіб), нині ж менше. Однак 
це поважні досвідчені фахівці. Цьо-
горіч до заходу долучились терміно-
логи-філологи, інженери — з Києва, 
Харкова, Львова, Одеси, Кам’ян-
ця-Подільського, Миколаєва, інших 
міст України, а також з-за кордону, 
із Польщі, Канади, США, Австрії. 
Вони мали нагоду представити свої 
напрацювання у трьох секціях: „Те-
оретичні засади термінознавства. 
Лексикографія та міжмовні зв’язки“, 
а також „Термінологія природничих 
знань“ (фізична, хіміко-біологічна, 
технічна, охорони здоров’я, сільсько-

господарська, лісівнича, інші галузі) 
і „Термінологія гуманітарних знань“ 
(мовознавча, суспільно-політична, 
правнича, військово-спортивна, фі-
лософсько-богословська тощо).

Пленарне ж засідання наукової зу-
стрічі розпочав заступник генераль-
ного директора з питань метрології 
ДП „Львівстандартметрологія“ Ігор 

Щур: говорив про зв’я-
зок термінознавства із 
процесом реформуван-
ня системи технічного 
регулювання (розро-
блення і впровадження 
нових технічних рег-
ламентів, стандартів), 
що пов’язаний зокрема 
з інтеграцією Укра-
їни з економічним і 
правовим простором 
Євросоюзу і націле-
ний на гармонізацію 
з європейськими та 
міжнародними норма-
тивними документами. 
Професор Михайло 
Гінзбург з Інституту 

транспорту газу (Харків) доповів про 
правила вживання ся-дієслів у фахо-
вих українських текстах. Поміж інших 
на пленарному засіданні виступили й 
львівські політехніки, зокрема профе-
сор Віктор Яворський (ІХХТ) запро-
понував тему „Стандартизація назв 
хімічних елементів, понять, термінів 
та визначень хімії — нагальне завдан-
ня сьогодення“, а голова університет-
ського Товариства „Просвіта“, про-
фесор Христина Бурштинська (ІГДГ) 
— доповідь „Український Мойсей (до 
160-річчя) від уродин Івана Франка“ 
(із текстом можна ознайомитись у ми-
нулому числі „Аудиторії“).

За рекомендацією редколегії виго-
лошені доповіді буде опубліковано у 
Збірнику наукових праць учасників 
конференції або у Віснику Львівської 
політехніки — серія „Проблеми укра-
їнської термінології“ — та розміщено 
на інтернет-сторінці Технічного ко-
мітету стандартизації науково-тех-
нічної термінології.

Ірина ШУТКА

у світі слова

Як творять українську 
термінологію, а вона — 
реформує Україну

m Закінчення. Початок на 3 с.
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Конкурс науково-технічних 
проектів Львівської політех-
ніки: етап перший. Рішенням 
експертної ради для участі у 
другому етапі Конкурсу рекомен-
довано чотири проекти, інфор-
мує НДЧ Політехніки. Три з них 
— у галузі геодезії, їхні наукові 
керівники: професори Корнилій 
Третяк, Володимир Глотов,  до-
цент Олександр Заяць. Ще один 
— під керівництвом доцента 
Володимира Боровця, ІІМТ.

Програму „Інтернет речей“ 
інавгурували. Святкування 
інавгурації програми, яка стар-
тувала у Політехніці цьогоріч за 
підтримки Львіського ІТ-клас-
тера, відбулося 30 вересня на 
„Арені-Львів“. Там 30 вересня —       
2 жовтня проходив найбільший 
ІТ-форум України — Lviv IT Arena 
2016, де зокрема підписали угоду 
про зведення у Львові Innovation 
District IT Park.

До Дня працівника освіти. 
Традиційно його відзначають 
у першу неділю жовтня. З цієї 
нагоди минулого тижня у Соборі 
св. Юра відбувся молебень, у те-
атрі ім. М.Заньковецької — ака-
демія. Всі педпрацівники шкіл, 
садочків і позашкільних закладів 
отримають грошову винагороду 
у середньому розмірі до 80%, 
повідомила прес-служба ЛМР.

Новий „Еколенд“ на Сихові. На 
вулиці Скрипника, 11 відбулося 
відкриття навчально-виховного 
комплексу „Еколенд“. Примі-
щення розраховане на 8 груп 
для дітей 3 – 6 років. У навчанні 
використовують інноваційні 
методи, зокрема завдяки угоді 
про співпрацю зі Львівською 
політехнікою.

Нобелівський тиждень.                                
У Стокгольмі оголосили лауре-
атів Нобелівської премії-2016. 
Премію з фізики отримали Девід 
Таулес, Данкан Хелдейн і Майкл 
Костерлітц — за відкриття топо-
логічних фаз переходів і топо-
логічних фаз матерій. У галузі 
фізіології та медицини відзначи-
ли японця Йосінорі Осумі — „за 
відкриття механізмів аутофагії“, 
тобто процесу переробки кліти-
ною власних органел.

За матеріалами інформагенцій
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кафедра

Причиною цієї публікації стали дві події — кафедра напівпровідникової електроніки здобула 
перше місце у рейтингуванні, а її завідувач, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України у галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Анатолій 
Дружинін 9 жовтня святкує своє 70-річчя. До того ж, як виявилося, ювілей професора Дружиніна 
фактично збігся з ювілеєм нашого тижневика, лише з різницею в один день.

Без науки неможливо викладати
Наукові здобутки

Першість у рейтингуван-
ні кафедра НПЕ здобуває не 
вперше. Зрештою, 
вона завжди серед 
лідерів. При ви-
значенні рейтин-
гу зазвичай зважа-
ють на науковий 
та науково-педа-
гогічний потен-
ціал, результа-
тивність підго-
товки фахівців, 
інтеграцію науки 
та вищої освіти, ін-
формаційні ресурси, 
презентацію здобутків кафедри на 
міжнародному рівні. 

При кафедрі є науково-дослідний 
центр „Кристал“, де діють три лабо-
раторії — сенсорної електроніки, 
фізики оксидних кристалів і магніт-
них сенсорів, науковими керівника-
ми яких є А. Дружинін, С. Убізський 
та І. Большакова. Це дає можливість 
проводити наукові дослідження, за-
лучати студентів до них. Науковці 
також працюють за держбюджетни-
ми темами, міжнародними та вітчиз-
няними грантами. Зокрема чималий 
досвід дає співпраця з Міжнародною 
лабораторією сильних магнітних по-
лів і низьких температур у Вроцлаві 
(Польща), у якій можна досліджува-
ти напівпровідники у складних умо-
вах. Нещодавно Юрій Когут під час 
праці над докторською стажувався 
у Франції та США. Науковці кафед-
ри мають публікації у журналах, що 
входять до наукометричної бази да-
них Scopus та ISI Master Journal List. 
Цього року — це близько 30-ти таких 
публікацій професорів А. Дружині-
на, І. Островського, Л. Василечка,         
С. Убізського, доцентів Ю. Ховерка, 
С. Сиротюка, О. Малика, асистентів 
С. Нічкала, Н. Лях-Кагуй. До напи-
сання наукових праць такого рівня 
залучають студентів — Ю.Клиска, 
М. Чернецького, В. Греба, Я. Биль-
діну, Н. Щербань.

Широкий профіль 
знань з електроніки

— Наша кафедра — випуско-
ва. Готуємо спеціалістів із 

мікро- і наносистемної 
техніки. Свого часу ми го-
тували спеціалістів для 
наукових установ і про-
мислових підприємств. 
Тепер даємо широкий 

профіль знань 
з електроніки. Наші 

випускники знають тех-
нологію створення інте-

грованих схем. Знають, як 
створювати, досліджувати і 
використовувати ці схеми. 

Також знаються на обчислювальній 
техніці, що необхідно для проекту-
вання приладів і схем, — розповідає 
завідувач кафедри. 

Старшокурсники І. Андрощук, 
Ю. Клиско, У. Яхневич, В. Стасів, 
Я. Бильдіна, М. Чернецький  беруть 
участь у наукових конференціях. 
Закономірно, що деякі випускники 
обирають науку. І часто залишають-
ся на кафедрі. До слова, більшість її 
працівників — кандидати і доктори 
наук. Серед випускників кафедри — 
співробітники НАН України, різних 
вишів тощо. Частина молоді після за-
кінчення навчання успішно влашто-
вується на роботу за кордоном. 

— З одного боку, це добре, адже 
той факт свідчить, що ми готуємо 
добрі кадри, які успішно конкурують 
на світовому ринку. По-друге, наші 
випускники рекламують Львівську 
політехніку. Але жаль за те, що ці 
люди працюють все ж не на україн-
ський ринок, — роздумує професор 
Дружинін.

У ногу з часом
Професор Анатолій Дружинін у 

Львівській політехніці працює з 1980-
го року. Кафедру очолює 11 років. 

— Я закінчив фізичний факуль-
тет університету І. Франка. Захистив 
кандидатську з вузькозонних напівп-

ровідників. А коли прийшов до Полі-
техніки, то змінив тематику — почав 
досліджувати матеріали для створен-
ня сенсорів фізичних величин. Тут 
створив свою наукову групу. Подаль-
ші здобутки стали основою для мате-
ріалів, які я 2011 року представив на 
Державну премію України у галузі на-
уки і техніки, — розповідає Анатолій 
Олександрович. 

Професор Дружинін свою наукову 
працю успішно поєднує з викладан-
ням. Перерву між парами використо-
вує для роботи в лабораторії. І не розу-
міє тих викладачів, які прочитали лек-
цію і пішли. На його думку, викладач 
цікавий студентові, може його багато 
навчити і йде в ногу з часом лише тоді, 
коли втілюється як науковець. „Так і 
студентів можна більше навчити, і са-
мому розвинутися“, — пояснює. 

До наукової групи, яку очо-
лює, входить близько десяти осіб —                                                             
І. Островський, Ю. Ховерко,                                                                                      
О. Кутраков, Н. Лях-Кагуй, С. Нічка-
ло, Р. Корецький, Ю. Когут та інші. 
Цих людей об’єднує жадоба до нау-
кових досліджень, тематика напівп-
ровідникових матеріалів і створен-
ня приладів сенсорної електроніки, 
тобто сенсорів, які мають практичне 
застосування. У доробку Анатолія 
Дружиніна — 6 монографій, близько 
600-та наукових статей, із них 75 — у 
журналах Scopus. Індекс Гірша (показ-
ник впливовості) професора — 8. 

Анатолій Олександрович де-
монструє найновіший експонат — 
сейсмодатчик, який 10 – 14 жовтня 
братиме участь у виставці „Зброя та 
безпека-2016“, що відбудеться в Києві. 
Цей прилад має високу чутливість до 
об’єкта, що наближається. Таким чи-
ном, він може зафіксувати противни-
ка в умовах воєнних дій. Це найновіша 
розробка науковців групи професора 
Дружиніна. 

Практичне застосування розробок, 
які здійснюють науковці під керівниц-
твом професора Дружиніна, полягає у 
дослідженні фізичних величин в екс-
тремальних умовах.

Ірина МАРТИН
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молода наука

Досліджують українську історію
Молоді науковці кафедри історії України та етнокомунікацій 

ІГСН гуртуються навколо очільника Ради молодих учених, 
старшого викладача Ярослава Лисейка. Досліджуючи різні 
аспекти української історії, вони також активно працюють на 
імідж університету.

Перемагають допитливі            
і впевнені

— Головне спрямування наукової 
діяльності кафедри — наукові дослі-
дження з проблем історії та культури 
України, теорії та практики музейної 
роботи, пам’яткоохоронної діяльно-
сті, а також продовжуємо наукову 
школу з вивчення визволь-
ної боротьби українського 
народу 1917 – 1921 років, 
яку започаткував колишній 
директор інституту, нині 
покійний Леонтій Дещин-
ський. Хоча давно вже нема 
на кафедрі спеціалізованої 
ради із захисту дисертацій з 
історії України, але традиції, 
закладені відомим науков-
цем, збереглися, — розпові-
дає Ярослав Лисейко.

Завдяки Болонському 
процесу, молодь може під-
вищувати свою кваліфіка-
цію, освіту, писати наукову 
роботу в університетах Єв-
ропи чи світу. Перемагають, 
звичайно, ті, хто добре знає англій-
ську мову, має цікаву тему для дослі-
джень, знає як їх реалізувати, впев-
нений у своїй правоті. Відрадно, що 
молодь нарешті зрозуміла: про свою 
долю треба дбати самому, тому шукає 
різні закордонні гранти для здійснен-
ня задуманого. Так, асистент кафедри 
Сергій Конюхов знайшов собі грант 
на стажування у Німеччині. Він ви-
вчає повстанський рух на Жовківщи-
ні під час Другої світової війни. Йому 
ще пощастило поспілкуватися з учас-
никами тих буремних подій. З їхніх 
слів пробує розібратися, що ж тоді 
насправді відбувалося. На тему на-
ціонально-визвольної боротьби 1917 
– 1921 років невдовзі захищатиме 
дисертацію здобувач Наталя Панас. 

— На засіданнях Ради молодих 
учених університету, — каже Ярослав 
Лисейко — бачимо вмотивованість 
молодих людей, їхнє бажання сказати 
своє слово в науці. 

Сам очільник Ради захоплюється 
генеалогічними дослідженнями. По-
чинав з вивчення шляхти XV – XVII 
століть на Західній Україні і розгор-
нув свої пошуки вже у докторській 
дисертації, яку готує до захисту.

Нещодавно успішно захистила 
кандидатську дисертацію з розвит-
ку гутництва на західноукраїнських 

землях асистент Юлія Курдина. Нині 
вона вже й сама читає лекції сту-
дентам. Асистент Наталя Панас до-
сконало вивчила біографію офіцера 
російської армії Олександра Грекі-
ва (Грекова), який, перейшовши до 
лав українського війська, став гене-
рал-хорунжим Армії УНР, начальним 
командантом УГА. 

— Цього року на Форумі видавців 
доцент Іван Хома презентував книж-
ку про Євгена Коновальця, — каже 
мій співрозмовник. — Зараз є великий 
попит на історичну літературу: люди 
нарешті зрозуміли, що треба добре 
орієнтуватися у своєму вчорашньо-
му, інакше їхнім сьогоднішнім будуть 
вміло маніпулювати. Наші науковці 
взяли активну участь у дослідженні 
проблематики історії Львівської полі-
техніки. Основне досягнення — пуб-                                                                                                           
лікація матеріалів „Львівська полі-
техніка у пресі (1844 – 1900)“. Ми вже 
розробляємо курс „Історія Львівської 

політехніки“. Ці статті цікаві, різно-
манітні, мають публіцистичний ха-
рактер. Крім цього, газетна публіка-
ція передає дух, атмосферу Політех-
ніки того часу. 

Науковців готують                                 
з першого курсу

З початком навчального року вже 
з першого курсу студентів долуча-
ють до підготовки і участі в конфе-
ренціях з проблем історії України, 
культури, охорони і збереження 
культурної спадщини. Це одна з 
перших можливостей підготувати 

доповідь, презентацію, ви-
ступити з нею, захистити 
свої тези, подискутувати.

Працює на кафедрі й 
дискусійний клуб, у рамках 
якого вже проведено чима-
ло заходів саме у форматі 
дискусій, адже, на думку 
керівника клубу Ярослава 
Лисейка „так ми змушуємо 
студентів мислити, вивча-
ти й осмислювати ситуацію 
в країні, виробляти власну 
точку зору і її обстоювати“. 
Для дискусій обирають і 
провокативні проблеми, на 
зразок „Чи потрібен Дон-
бас Україні?“, які, зазвичай, 
проходять у серйозних сло-

весних баталіях. 
На кафедрі вчиться таланови-

та молодь, яка вже має свої певні 
уподобання, цікавиться ними, до-
сліджує, отримує результати. Так 
студентка п’ятого курсу Тетяна Хит-
ра планує працювати в Червоного-
родському замку на Тернопільщині. 
Вона цікавилася ним уже з першого 
курсу, зібрала багатий матеріал, має 
певні напрацювання, з якими зби-
рається виступити на міжнародній 
конференції. 

На думку очільника молодих нау-
ковців „добре, коли студенти беруть 
участь у „дорослих“ наукових захо-
дах“. На жаль, тих, хто хоче займати-
ся наукою не так уже й багато, зате із 
вмотивованими студентами викла-
дачі працюють залюбки, підштов-
хують їх до поглиблення наукових 
досліджень і розробок.

Катерина ГРЕЧИН
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традиції наставництва

Важливо пробудити в учневі віру              
в свої сили і почуття власної гідності
Добре відомо, що, окрім батьків, родичів, знайомих, друзів, на 

формування особистості має вплив учитель, вихователь, наставник. 
Пропонуємо увазі читачів деякі приклади наставництва в житті славетних 
людей.

Історія анти-
чного світу має 
багато прикладів 
н а с т а в н и ц т в а , 
передачі знань, 
досвіду,  мо-
рально-етичних 
принципів і норм 
учням, які згодом 
п р о д о в ж у в а л и 
розвивати пра-
вові, соціально-політичні 
і моральні ідеї своїх учи-
телів.

Так, у геніального ста-
рогрецького філософа Пла-
тона вчителем і наставни-
ком був Сократ. Платон усе 
життя з великою любов’ю і 
вдячністю ставився до сво-
го вчителя і у своїх творах 
передав нащадкам філо-
софію Сократа, тим самим 
увіковічивши ім’я свого 
вчителя Сократа.

Платон заснував свою 
школу, яка отримала назву 
Академія. Гордістю Ака-
демії був геніальний Аріс-
тотель. Як і його вчитель 
Платон, Арістотель ство-
рив власну школу — Ліцей, 
де продовжував традиції 
вчителя. 

Учителем і наставни-
ком Олександра Македон-
ського був Арістотель. Цей 
полководець говорив так: 
„Я вдячний батькові, що 
дав мені життя, а Арісто-
телю, що вчив, виховував 
і формував мене як особи-
стість“.

Великий німецький 
мислитель Ґеорґ Вільгельм 
Фрідріх Геґель був не тіль-
ки теоретиком-філософом, 
але й все своє життя викла-
дав різні науки в навчаль-
них закладах Німеччини. 
В навчанні і вихованні він 
— прихильник довірливих 

стосунків між уч-
нем і вчителем. 
На його переко-
нання, вчитель 
повинен з пова-
гою ставитися до 
свого вихованця. 
Він вважав, що не 
слід звертати ува-
гу на дріб’язкові 
промахи, а праг-

нути вникнути в ті про-
блеми, які хвилюють учня, 
при цьому варто прояви-
ти максимум піклування, 
співчуття, нікому не слід 
принижувати його честь і 
гідність. Учитель має бути 
гідний свого великого при-
значення. Він 
мусить бути не 
тільки строгий 
і справедливий, 
але й великодуш-
ний і гуманний. 
Важливо про-
будити в учневі 
віру в свої сили і 
почуття власної 
гідності. У ході 
викладання ні-
мецький філософ прагнув 
розбудити в своїх учнях 
інтерес до науки, спрямо-
вував, волю й інтелект „до 
високих ідеалів, до зірок“.

Про ставлення Геґе-
ля як директора гімназії 
і вчителя до учнів пише 
Лохнер, один із перших 
його учнів, який згодом 
став директором тієї ж 
гімназії: „Щодо учнів 
Геґель умів поєднувати 
серйозність із гідністю 
та співчуттям і дружньою 
прихильністю, вмінням 
входити в обставини кож-
ного, допомагаючи пора-
дами“. Всі, хто вчився в 
Геґеля, зберегли про нього 
найкращі спогади.

Німецький фі-
лософ був упев-
нений в тому, 
що у формуванні 
духовності і ви-
соких моральних 
якостей важли-
ву роль відіграє 
особистість педа-
гога-наставника. 
„Мій наставник 
Леффер був одним із моїх 
найулюбленіших учителів, 
— писав Геґель, — можу 
назвати його найкращим. 
Це була чесна і неупере-
джена людина. Головною 
його турботою було при-
нести користь своїм учням 

і всьому світу“. 
Це щира думка 
п’ятнадцятиріч-
ного юнака, який 
протягом усього 
життя прагнув 
бути гідним сво-
го вчителя.

Слід підкрес-
лити, що відо-
мий німецький 
філософ Людвіґ 

Фоєрбах, який був студен-
том і слухав лекції Геґеля, 
писав: „Геґель був єдиною 
людиною, яка дала мені 
зрозуміти і відчути, що 
таке вчитель... Єдиний, хто 
показав мені внутрішнє 
значення ставлення учня 
до вчителя“. 

Можна багато наводи-
ти прикладів щодо високої 
оцінки Геґеля як педагога і 
наставника. Скажімо, один 
із відомих державних діячів 
Пруссії Йоганнес Шульце, 
який з метою удоскона-
лення своїх знань з 1819 до 
1921 року відвідував лекції 
Геґеля і прискіпливо кон-
спектував усі лекції, пи-
сав: „По закінченні лекції 

він, як завжди, справляє 
на мене велике враження 
своїми бесідами під час на-
ших прогулянок, докладно 

розглядав окремі 
питання, які мене 
цікавили... Я 
надзвичайно зо-
бов’язаний його 
лекціям, творам і 
дружнім бесідам 
своєю науковою 
освітою... Я з 
глибокою вдяч-
ністю до мого 
покійного друга 

відкрито говорю, що він 
буде завжди моїм вірним, 
проникливим, безкорисли-
вим радником в обговорен-
ні питань стосовно вищих 
навчальних закладів Прус-
ської держави“.

Із школи Геґеля 
„вийшла вся та блискуча 
плеяда мислителів і дослід-
ників, яка надала абсолют-
но новий вигляд вивченню 
релігії, естетики, права, 
політичної економії, істо-
рії, філософії й інших наук. 
Не було жодного видатно-
го вченого, який не був би 
зобов’язаний Геґелю своїм 
розвитком і свіжими погля-
дами на науку“. 

У житті генія україн-
ського народу Тараса Шев-
ченка важливого значення 
набуло знайомство і друж-
ба зі знаменитим художни-
ком Карлом Брюлловим, 
щирим наставником Тараса 
Григоровича.

Вивчення та аналіз істо-
ричного досвіду навчаль-
но-виховного процесу ми-
нулого і, особливо, життя і 
діяльність видатних особи-
стостей дає нам, нинішнім 
викладачам, можливість 
взяти на озброєння їхні 
кращі ідеї й досвід.

Василь РЯШКО, 
заступник декана базової 

вищої освіти ІНПП

SS Платон SS Арістотель

SS Ґ.В.Ф. Геґель
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ніч у бібліотеці

Будь, як вдома
Вперше у стінах Науково-технічної бібліотеки 

Львівської політехніки 29 жовтня, напередодні 
Всеукраїнського дня бібліотек та в рамках львівської 
міжбібліотечної ініціативи відбулася акція „Ніч у 
бібліотеці. Будь, як вдома“.

Такий захід бібліотекарі Полі-
техніки провели спільно із наукови-
ми бібліотеками Франкового і Ме-
дичного університетів та Обласною 
бібліотекою для дітей, кожна з яких 
мала свою програму дійства і при-
готувала своїм читачам сюрпризи.

— Оскільки все дивовижне тра-
пляється вночі, то ми вирішили 
зробити студентам подарунок, 
запросивши їх такої пізньої пори 
до нашої бібліотеки, — говорить 
заступник директора НТБ Олена 
Харгелія. — Така „Ніч“ у вишівських 
бібліотеках відбувається вперше. 
Нам нині бракує читача, тож хочемо 
його якось повернути до бібліотеки 
й водночас — більше відкритися для 
громадськості.

Для того, щоб краще орієнту-
ватися у побажаннях читачів, які 

прагнуть змін у бібліотеці, студен-
там запропонували висловити їх 
письмово. Всі охочі змогли зробити 
фото у бібліотеці, побути „бібліоте-
карем на годину“, почитати уривки 
з улюблених творів на зручному 
бамбетлі і виставити світлини у со-
ціальних мережах.

Та найголовніші події — мис-
тецькі, музичні, художні, зустрічі 
з відомими письменниками та му-
зикантами — чекали студентів 29 
жовтня у читальній залі і холі „про-

фесорської“ бібліотеки, 
починаючи вже із 19 годи-
ни і аж далеко за північ. 

Відверто кажучи, ду-
мала, що студенти „кочу-
ватимуть“ з одного заходу 
на інший. Та дуже швидко 
побачила, що спудеї, власне, по-
ділилися на „клуби за інтереса-
ми“. Перша подія — мистецький 
захід-виставка „Фіранки Дарини 
Альошкіної“ зібрав у читальній 
залі другого поверху поціновува-
чів витинанок. Присутні з цікаві-
стю оглянули прекрасні витвори 
авторки, що красувалися на вікнах 
(особливо чудово вони виглядали на 
тлі вечірніх вікон). Представляючи 
гостю, Олена Харгелія відзначила, 
що Дарина Альошкіна подарувала 
бібліотекам — учасницям акції „Ніч 

в бібліотеці“ — витинанки-сови які 
стали логотипом дійства. Сама ж 
гостя була небагатослівна: розпові-
ла лише про фіранки, кожна з яких 
мала свою назву: „Макова“, „Бузко-
ва“, „М’ятна“, „Морська“, „Рум’ян-
кова“, „Полинова“, „Яблунева“, 
„Кульбабка“, „Чорнобривцева“, про 
те, що надихнуло її на створення 
такої неймовірної краси. 

Мистецький захід доповнювали 
книжково-ілюстративна виставка з 
історії витинанки з фондів бібліо- 

теки, яку презентувала присутнім 
головний бібліотекар НТБ Наталя 
Лис (згодом студенти підходили до 
книжок, відчувалося, що ця тема їх 
зацікавила), і симфонічна музика 
у виконанні струнного квартету 
„Поліфонія“ (Микола Гав’юк, Оль-
га Верхоляк, Устим Жук, Ольга Вер-
бінська. Художній керівник — Ро-
ман Кресленко). Оскільки Дарина 
Альошкіна давно мріяла про свої 
витинанки на полотні, то серед ін-
ших подарунків отримала від бібліо-                                                                                            
теки й футболку із своєю совою. 

У фойе бібліотеки студентів уже 
чекали нові гості — члени львівської 
спільноти „Мілонга“. Учасники тан-
го-клубу „Бандонеон“ Юлія Півто-
рак та Герман Немолякін цікаво роз-
повіли про поезію аргентинського 
танцю, його історіографію, про-
демонстрували свої слова граціоз-                                                                                                        
ним виконанням танго, організува-
ли для охочих майстер-клас.

А на другому поверсі тривала 
зустріч із засновником мандрів-
ного клубу GoMountain Андрієм 
Криськом та його дружиною — 
громадським діячем, мандрівни-
цею, співзасновницею клубу Ан-
ною Сударіковою. Свого часу вони 
автостопом побували у багатьох 
країнах і згодом перетворили своє 
захоплення в реальну роботу. Гості 
показали відеофільм про Перу, роз-
повіли про найвіддаленіші куточки 
цієї країни, поділилися досвідом 
створення своєї фірми і запросили 
учасників зустрічі в альтернативну 
подорож світом. 

У рамках року англійської 
мови бібліотекарі підготували для 
присутніх гумористичний серіал 
Project: Library.

Ну а родзинкою заходу став 
нічний гість Любко Дереш, яко-
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наш календар
8 жовтня — День газети „Аудиторія“. 
10 жовтня — День працівників стандарти-
зації та метрології. 

Пам’ятні дати
6.10.1876 — народився Сергій Єфремов, 
український учений-літературознавець, 
публіцист, громадський діяч. 
6.10.1881 — народився Iван Кочерга, укра-
їнський драматург.
6.10.1926 — помер Володимир Гнатюк, ви-
значний український фольклорист i лiте-
ратурознавець.
7.10.1253 — коронація Данила Галицького 
в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода гетьмана Петра 
Дорошенка з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс Бор, данський 
фізик, творець першої квантової теорії 
атома, лауреат Нобелівської премії.
8.10.1917 — помер Сергій Васильківський, 
талановитий український художник.
8.10.1938 — розстріляно Гната Хоткевича, 
українського письменника, актора, мисте-
цтвознавця.
8.10.1938 — в Ужгороді створили перший 
автономний уряд Закарпаття. 
9.10.1655 — перемога військ Богдана Хмель-
ницького над поляками під Городком біля 
Львова.
9.10.1904 — народився Микола Бажан, 
український поет, академік.

9.10.1967 — помер Андре Моруа, французь-
кий письменник, автор біографічних ро-
манів „Три Дюма“, „Лелія, або Життя Жорж 
Занд“.
10.10.1813 — народився Джузеппе Верді, 
італійський композитор.
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнянський, 
український композитор і дириґент, автор 
опер „Креонт“, „Алкід“.
10.10.1861 — народився Фрітьоф Нансен, 
норвезький мандрівник, океанограф, лау- 
реат Нобелівської премії.
10.10.1889 — народився Михайло Драй-Хма-
ра, український поет і літературознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, укра-
їнський письменник, байкар, автор пісні 
„Стоїть гора високая“.
11.10.1835 — на Поділлі загинув легендар-
ний Устим Кармелюк.
11.10.1889 — помер Джеймс Прескот 
Джоуль, англійський фізик, автор відо-
мих праць із електромагнетизму; відкрив 
закон, що характеризує теплову дію елек-
тричного струму.
12.10.1492 — іспанська експедиція Христо-
фора Колумба відкрила Америку.
12.10.1624 — напад запорожців на Царго-
род.
12.10.1892 — народився Михайло Кравчук, 
відомий український математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького агента 
загинув Лев Ребет, діяч ОУН.

го, незважаючи на пізню годину, 
студенти чекали з великим нетер-
пінням. Їхні очікування були ціл-
ком виправдані: разом із молодим 
письменником вони провели захо-
пливу „Бедуїнську ніч у Львові“, 
поспілкувалися з гостем і почули 
відповіді на безліч своїх запитань. 
Якщо школярі під час святкування 
визначали найкращі домашні капці, 
то Любко Дереш обирав найкращу 
нічну піжаму.

 Переможці акцій „Фото у біблі-
отеці“, „Флешмоб на бамбетлі“ та 
„Бібліотекар на годину“ отримали 
від господарів свята футболки із 
совою і чудові призи від партнерів 
бібліотеки — Йоги арт-студії „Ко-
ралі“ та спортивно-оздоровчого 
центру „Формула краси“. Загалом, 
свято вдалося. Всі, хто прийшов на 
нього, не лише довідалися багато ці-
кавого і нового для себе, а й чудово 
відпочили. „І це лише перший крок 

до повернення читача у бібліотеку“, 
пообіцяли організатори акції.

Катерина ГРЕЧИН

коротко

У Львові з 28 вересня до                          
2 жовтня проходив Екуменіч-
ний соціальний тиждень на 
тему „Міграція: виклик для 
України“. Учасники працю-
вали над цією темою в декіль-
кох напрямах і намагалися 
всеохопно її дослідити. Так, 
зокрема відбулося пленарне 
засідання Українського хрис-
тиянського академічного това-
риства (УХАТ) „Шляхи прими-
рення Київської церкви“, кру-
глий стіл „Релігійна і соціальна 
адаптація внутрішньо перемі-
щених осіб у Львові“, панельна 
дискусія „Досвід роботи із ВПО 
в областях України“, візити в 
центри допомоги вимушеним 
переселенцям, круглий стіл 
„Соціальні проблеми вимуше-
них переселенців та шляхи їх 
подолання“, майстер-клас для 
журналістів „Портрет виму-
шених переселенців у ЗМІ“, 
презентація перекладу книги 
Йозефа Гіла „Флорентійський 
собор“. 

Упродовж минулого тижня 
відбувалися поминальні 
заходи за жертвами нацист-
ських розстрілів у Бабиному 
Яру в Києві 1941 року. 75 років 
тому 29 – 30 вересня саме тут 
знищено 33 771 людину. Як свід-
чать дані, найстаршій жертві 
було 103 роки, наймолодшій – 
три дні. На сьогоднішній день 
на місці трагедії в Бабиному 
Яру встановлено пам’ятники 
загиблим. У 2000-х рр. Бабино-
му Яру надали статус держав-
ного історико-меморіального 
заповідника. Починаючи з 1991 
року на цьому місці щороку 
проводять жалобні церемонії 
пам’яті. 

2 жовтня 1990 року на площі 
Жовтневої революції (зараз 
Майдан Незалежності) в Ки-
єві кілька десятків студентів 
Києва, Львова та Дніпропе-
тровська (Дніпра) оголосили 
про початок голодування і 
акцій непокори. Головна мета 
студентського голодування – 
змусити Верховну Раду Укра-
їнської РСР ухвалити закони 
для забезпечення суверенітету 
республіки.

За матеріалами інформагенцій
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досвід

Як зацікавити студентів
„Зробіть усе можливе, аби 

учні полюбили вас, бо 
ця приязнь передається на 
предмет, який ви викладаєте“.

Ця порада вчительки Хустської 
школи-інтернату О. Каневської зі 
шпальт освітянської газети привер-
нула увагу і стала формулою моєї ви-
кладацької роботи на кафедрі фізики 
Львівської політехніки, куди мене в 
1978 році прийняли за кон-
курсом після тривалої ро-
боти в НВО „Термоприлад“.

Сьогодні ми живемо в 
світі, де ніщо не дається 
безплатно, і такі людські 
якості, як безкорисливість 
і доброта, стали дефіцитні. 
Дехто вважає, що ця фор-
мула тепер не на часі, а я 
хочу поділитися своїм до-
свідом.

Почалася моя робота з 
підготовчого відділення, а 
вже через рік мені доручили 
читати лекції для студентів 
факультету автоматики. В 
аудиторії було тоді 200 осіб, серед 
них – іноземні студенти. Крім цьо-
го, мене ще „довантажили“ робо-
тою наставника студентської групи                                   
НП-42. Перед першою виховною го-
диною у мене було більше тривоги, 
ніж перед першою лекцією з фізики. 
Я згадав мудрі настанови Арістоте-
ля: „Мислення починається із здиву-
вання і запитання“. 

Тоді подумав, що майбутніх ви-
пускників кафедри напівпровідни-
кових приладів могло б зацікавити, 
як виглядає робота інженера-при-
ладобудівника, що вимагається і ці-
ниться в його роботі. І в цьому я не 
помилився, спостерігаючи, з якою 
цікавістю мене слухають. Розмовляв 
з моїми вихованцями не як із студен-
тами, а як з майбутніми інженерами, 
відповідно ділився з ними виробни-
чими проблемами, успіхами і невда-
чами під час розробки приладів для 
автоматичного вимірювання тем-
ператури робочої поверхні різних 
обертових промислових об’єктів, 
якими займалась наша група.

Неабияку цікавість у студентів 
викликала проблема розроблення 
приладу для автоматичного вимі-
рювання температури сушильних 

циліндрів швидкохідної паперо-
робної машини, яку виготовляли 
на експорт. Відомі прилади, засно-
вані на контактному і радіаційно-
му методах вимірювання, не задо-
вольняли вимог стосовно точності 
і надійності. Вирішення знайшли 
в підручнику фізики. А послужила 
цьому відома студентам теорія по-
граничного шару повітря, що ру-
хається з вимірюваною поверхнею 

циліндра і прилад контролює його 
температуру, не торкаючись самої 
поверхні. Компенсація тепловтрат 
термочутливого елемента приладу 
була досягнута оригінальною кон-
струкцією екрана, в основі якого вті-
лено також відомий студентам закон 
теплопередачі Фур’є. Успішне ви-
користання згаданих законів стало 
предметом винаходу розробленого 
приладу – ДТВ-038.

Студенти мали можливість огля-
нути промисловий взірець приладу, 
авторське свідоцтво на його вина-
хід, публікацію в журналі „Приборы 
и системы управления“, а також 
проспект, який супроводжував цей 
прилад на міжнародних виставках в 
Москві, Празі, Хельсінкі.

Не менш дивним і несподіваним 
для студентів було застосування за-
кону Бернуллі в приладі ДТВ-040 для 
текстильної промисловості. Завдя-
ки використанню цього закону була 
досягнута не тільки висока точність, 
але й зведена до мінімуму теплова 
інерційність приладу.

Оригінальним і цікавим для май-
бутніх приладобудівників було вико-
ристання так званої „теплової тру-
би“ в конструктивному вирішенні 

приладу ДТВ-074, розрахованого на 
вимірювання і автоматичне регулю-
вання температури робочої поверх-
ні валків прокатних станів.

Врешті студенти довідались, 
що цей науковий доробок склав ос-
новний зміст моєї кандидатської 
дисертації. Таким чином вони мали 
нагоду пересвідчитись, як закони 
фізики перекладаються на інженер-
ну мову і як створюється технічна 

наука. Цими і подібними 
розмовами про інженерні 
будні закінчилися наші ви-
ховні години в групі НП-42. 

А вже на п’ятому курсі до 
мене звернувся студент цієї 
групи Герасимчук з про-
ханням дати йому тему ди-
пломного проекту (для ви-
кладача кафедри фізики це 
було рідкісним явищем!). 
Студент взявся модернізу-
вати прилад ДТВ-074. Як 
термочутливий елемент – 
замість хромель-копелевої 
термопари – він викори-
став напівпровідник арсе-

нід галію, провів його градуювання і 
успішно захистив дипломну роботу. 
Після закінчення п’ятого курсу мої 
вихованці зробили для мене ще один 
сюрприз: подарували фотографію, 
яку вони зробили без мого відома на 
виховній годині, і запросили на свій 
випускний вечір. 

На лекції з фізики недостатньо 
бездоганно викласти її зміст і мовою 
математики переконати слухачів у 
достовірності того чи іншого зако-
ну. Потрібно ще переконати в його 
доцільності на відомих прикладах, 
зацікавити, здивувати.

Підготувати і прочитати лекцію 
з „живими“ прикладами складніше, 
ніж просто бездоганно перепові-
сти матеріал з підручника. Але такі 
лекції створюють престиж і задо-
волення лектору – його з цікаві-
стю слухають. Матеріал лекції стає 
зрозуміліший для студентів, краще 
запам’ятовується, навчає творчо 
думати. А ще – у слухачів виникає 
позитивна мотивація до вивчення 
фізики, яка в такий спосіб перетво-
рюється із предмета складного в ці-
каву і потрібну науку.

Ростислав ПОРТАК,
доцент
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власна справа

Кримські „Два зайці“                
підсолоджують Львів
Понад два роки тому, після окупації Криму та початку бойових дій на 

східній території України, тисячі людей вимушені були покинути 
рідні домівки і переїхати в інші області, міста України чи навіть за 
кордон. Львів став одним із найпопулярніших міст, куди від окупації 
та війни втікали наші земляки зі сходу та півдня. Петро Лісавкін разом 
із дружиною Наталею Єрьоміною (раніше мешкали в м. Бахчисарай, 
АР Крим) одні з тих вимушених переселенців, хто за час проживання 
у Львові стали впізнавані завдяки солодощам власного виробництва 
та своїй кондитерській „Два зайці“.

— Чому Ви обрали для 
переїзду саме Львів і на-
скільки тривалим плануєте 
проживання тут?

— Обирав між Києвом, 
Одесою і Львовом. Мав на-
году побувати в цих містах 
раніше не проїздом, а до-
сить тривалий час. Я виріс 
у маленькому містечку, не 
люблю великих шумних 
міст, де багато людей, коли 
треба багато часу витрача-
ти на дорогу. Саме Львів, 
незважаючи на масштаб-
ність, не викликав відчуття 
великого міста. Крім цього, 
понад два роки тому це 
було досить дешеве мі-
сто, порівняно з Кри-
мом. 

На жаль, Крим досі 
окупований. Зараз уже 
зрозуміло, що навіть, 
якщо півострів зно-
ву стане українським, 
повертатися просто 
не буде куди, бо інфра-
структура буде повні-
стю знищена. Зрештою, 
від початку конфліктів я 
розраховував, що поки-
даю малу батьківщину 
мінімум на 5 – 10 років. 
Тепер мрію, щоб при-
наймні мати можливість 
без кордонів і без проблем 
їздити до батьків, які зали-
шилися в Бахчисараї.

— Що підштовхнуло до 
ідеї створення власної кон-   
дитерської? В чому її осо-
бливість?

— У Бахчисараї я пра-
цював вчителем інфор-

матики в школі, хоча 
додатково ще займався 
багато-чим, дружина — 
кухар із вищою освітою. 
До початку власної спра-
ви підштовхнуло те, що у 
Львові не змогли знайти 
таку роботу, щоб можна 
було орендувати житло і 
більш-менш пристойно 
жити. Виходило так, що 
нам вистачало б лише на 
винайм квартири і хар-
чування. Тому довелося 
започатковувати щось 
власне. Передовсім роби-
ли те, що подобається нам 

обом і те, в чому бачили 
можливості розвитку. Ми 
починали вдома готувати 
капкейки і за дев’ять мі-
сяців перетворилися на 
повноцінну кондитерську 
на вул. Чупринки, 61. Це 
була передовсім потре-
ба розвиватися надалі та 
зацікавлювати крупних 

замовників. Ми відкрили 
кондитерську в квітні та 
досі щодня щось дооблад-
нуємо, бо в’їхали в непри-
стосоване приміщення, де 
все, починаючи зі заміни 
електропроводів, ремон-
ту, виготовлення меблів, 
— робили власноруч. 

Приємно, що людям 
подобаються наші виро-
би. Однією із улюблених 
солодких страв наших клі-
єнтів є чіскейк. У Львові 
більше звикли до тради-
ційного сирника, для якого 
підходить будь-який сир, 

а особливість нашої 
випічки в тому, що для 
неї беремо тільки сир 
„маскарпоне“. Взагалі 
одним із елементів на-
шого успіху вважаю те, 
що ми не використо-
вуємо жодних хіміч-
них добавок, напівфа-
брикатів, тобто того, 
на чому можна було б 
зекономити. Якщо ми 
додаємо масло чи моло-
ко, то тільки найкраще, 
шоколад взагалі варимо 
самі. 

— Як вдається доби-
ватися успіху? 
— Мій рецепт дуже 

простий — постійно і ба-
гато працювати. За півро-
ку я не мав жодного вихід-
ного, при шістнадцяти-
годинному робочому дні. 
Ми щодня щось змінюємо. 
Впродовж двох місяців 
уже готуємо комплексні 
обіди. Влітку, коли була 

можливість закуповувати 
щось свіже, жодного разу 
не повторювали одну й ту 
ж страву. Зараз поступово 
переходимо на постійне 
меню. Асортимент соло-
дощів також змінюємо. 
Багато працюємо на за-
мовлення. Наприклад, у 
нас неможливо купити ці-
лий торт одразу, а лише за 
попередніми домовлено-
стями, бо все спечене роз-
різаємо на шматки і дуже 
швидко продаємо. 

Беремо участь у різно-
манітних ярмарках, хоча 
вони для нас збиткові. Та 
там є більше можливостей 
для реклами, розповісти 
про себе, роздати флаєри, 
поспілкуватися з багатьма 
людьми, провести дегус-
тацію. 

В кондитерській часто 
організовуємо різні май-
стер-класи для дорослих, 
дітей. Це більше розвага, 
цікаве проведення часу і 
паралельно вчимо готу-
вати, наприклад, капкей-
ки, прикрашати їх. Також 
оформляємо кенді-бари на 
весілля і різні свята, роби-
мо спеціальні корпоратив-
ні оформлення тістечок, 
тортів. У нас можна про-
водити різні святкуван-
ня. Завжди працюємо, як 
потрібно клієнтам, роз-
робляючи меню під кожен 
банкет. 

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

На території кінотеатру „Львів“ у 
Стрийському парку 8 – 9 жовтня 
пройде Lviv Acoustic Fest. У пер-
ший день на головній сцені висту-
патимуть Adam, інді-фолк дует The 
Elephants, гурт зі Львова „Плесо“, 
група Latexfauna, а також київське 
тріо Panivalkova. Наступного дня 
слухачі почують українську етніку. 
Яскравим завершенням стане 
виступ групи „Один в каное“.

12 жовтня у Львівській облас-
ній філармонії відбудеться 
вечір „Віденської класики“ 
симфонічного оркестру K&K 
Philharmoniker. Концерт розпоч-
неться симфонією Вольфганга 
Амадея Моцарта Haffner. У про-
грамі концерту – симфонія Eroica 
Бетховена та Концерт для віоло-
нчелі з оркестром № 1 Unser Vater 
Кендлінгера. Соліст концерту – 
віолончеліст Фрідріх Кляйнгап.

Вперше в Україні у Львівській 
опері 12 жовтня – Міжнародний 
фестиваль неаполітанської піс-
ні „Зорі Неаполя“. Неаполітанські 
пісні прозвучать на українські 
тексти Богдана Стельмаха. Крім 
наших виконавців, українською 
вперше співатиме й відома італій-
ська співачка Annalisa Martinisi.

У Культурно-освітньому центрі 
ім. О. Довженка, що на проспек-
ті Червоної Калини, відкриють 
театр Domus. Першою виставою, 
яку побачать глядачі 9 жовтня, 
буде постановка „Уві сні та наяву“ 
за мотивами творів Габріеля 
Маркеса та Анни Соколової. Вхід 
на виставу безкоштовний. Теа-
тральна трупа планує показувати 
вистави щотижня на вихідних: 
зранку – для дітей, ввечері – для 
дорослих.

Від 30 вересня до 9 жовтня у 
Львові триває XXII Міжнарод-
ний фестиваль сучасної музики 
„Контрасти“. У програмі фес-
тивалю – 20 концертів, зустрічі 
з композиторами, лекції, май-
стер-класи та спеціальний проект 
„Ніч Контрастів“. Звучатиме 
сучасна музика різних жанрів та 
напрямків: від класичної інстру-
ментальної до експерименталь-
них аудіо-, відео-, та електро- 
акустичних інсталяцій. На фести-
валь приїде понад 50 українських 
та закордонних музикантів.

За матеріалами інформагенцій

творча пара

Франко, такий, як він був
Що любив їсти Іван Франко, які мав вподобання у житті загалом 

і зокрема – політичні, сердечні? Про це та інше йшла мова 
у формі коротких доповідей, театральних сценок, музичних і 
декламаційних виступів під час заходу, приуроченому до 160-річчя 
письменника. А провели його „Молода Просвіта“ і „Просвіта“ 
кафедри політології та міжнародних відносин (керівник – Оксана 
Волинець) разом зі студентами переважно першого курсу ІГСН.

Захід вдався студентам хоча б 
тому, що ні учасники дійства, ні 
його слухачі-глядачі не нудьгували. 
Біографічні дані про Каменяра, який 
постав цілком земною людиною, 
зі своїми хибами, особливостями, 
були подані штрихами. Замість дат, 
загальновідомих фактів, студен-
ти познаходили чимало цікавинок 
про класика: у дитинстві їздив на 
велосипеді, мало спілкувався з од-
нолітками, був невибагливий у їжі 
— на сніданок полюбляв булочки з 
маком, а, взагалі, найбільше йому 
смакували гриби. Крім того, не лю-

бив ходити у гості 
і приймати гостей, 
особливу пристрасть 
мав до риболовлі — 
міг ловити рибу на-
віть ногами. Побіжно 
торкнулися студенти 
і політичних поглядів 
Франка, його підходу 
до творчості, яка була 
вибудована як струк-
турована робота — у 
певні години пись-
менник перекладав, у 
певні — писав, читав 
або редагував.

Велику емоційну активність і 
бажання підспівувати викликали 
в присутніх ліричні пісні — „Чого 
являєшся мені у сні?“, „Перепле-
тені долі“, „Два кольори“, а також 
філософський „Човен“, під час слу-
хання якого зала плескала у ритм із 
приспівом. Сподобалася усім також 
театральна міні-постановка за тво-
рами Франка — студенти старалися 
передати не просто текст, а його 
смислове наповнення.

Богдана Воят, співкерівник „Мо-
лодої Просвіти“, опісля заходу роз-
повіла, що брати в ньому участь зго-
лосилося багато студентів:

— Підготовка тривала два тижні. 
Сценарій писали самі, беручи факти 
з різних джерел, намагаючись доне-
сти інформацію немонотонно. Ко-
жен вибирав те, що йому близьке, що 
подобається. Звісно ж, переживали, 
бо для першокурсників усі нові — і 
їхні колеги, і викладачі (серед при-
сутніх були і декан, і священик з До-
мініканського собору), треба було 
зарекомендувати себе перед ними 
якнайкраще. Під час репетицій здру-
жилися, більше дізналися один про 
одного — легше буде організувати 
День студента. Загалом — все заду-
мане вдалося!

Наталя ЯЦЕНКО| С
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інтерпретація

Класик очима сучасника
Інтерпретація вибраних творів з Франкової збірки                   

„З вершин і низин“ – частина наукової діяльності, яку 
письменник, літературознавець Віктор Неборак тепер 
провадить в Інституті Івана Франка НАН України. Автор 
поділився враженнями від неї на презентації свого 
видання в студентській бібліотеці Політехніки.

Книжка „Іван Франко: вершини 
і низини (інтерпретації вибраних 
віршів, циклів і поем зі збірки „З 
вершин і низин“)“ Віктора Небо-
рака вийшла до Форуму видавців у 
Видавництві Львівської політехні-
ки. На 222-х сторінках — докладна 
філологічна аналітика. В полі зору 
опинилися образна й композиційна 
системи, символічність як багато ра-
зів інтерпретованих творів „Гімн“ і 
„Каменярі“, так і майже неінтерпре-
тованих „Ботокуди“ та „Жидівські 
мелодії“.

Віктор Неборак розповів, що в 
реалі сприяло появі образу каме-
нярів, які лупають скалу, — вночі 

біля будинку, в якому жив 
Франко, майстри клали 
бруківку. А ось „Вічний ре-
волюціонер“, який відкри-
ває друге видання збірки, 
виданої за кошт дружини, 
— це, на його думку, вірш про бун-
тівного Люцифера, бо хто ж інакше, 
як не Люцифер є „дух, що тіло рве 
до бою“.

Мало знаний твір „Ботокуди“ — 
злісна антигалицька поема, яку Дра-
гоманов радив Франкові не друку-
вати. І, на жаль, поема залишається 
актуальною — якби її продекламу-
вав, скажімо, актор Максимович, 
то, переконаний Неборак, дехто 

зі сучасних священиків впізнав би 
себе…

У віршах, за спостереженням 
дослідника, Франко депресивний, 
у його текстах є багато танатично-
го. Він писав поезію і від серця, і від 
розуму. Але, окрім художніх і пуб-       
ліцистичних текстів, Франко, щоб 
вижити, мусів писати і некрологи, й 
редагувати.

Наталя ЯЦЕНКО

книговидання

Теплий подих львівського Форуму

Двадцять третій Форум видавців у Львові завершився, але розмови 
про нього не вщухатимуть ще довго. Про це та інше — в інтерв’ю 

з директором видавництва КЛІО Вірою Соловйовою.

— Чи задоволені Ви організацією 
роботи цьогорічного Форуму?

— Я бачу велику потребу наших 
читачів у книжках, але організаційні 
проблеми таки є. Ось ми, наприклад, 
взяли участь в організації заходів, на 
які прибуло семеро письменників. 
Але дві презентації не відбулися: 
мої автори „поцілували клямку“ тих 
наукових закладів, де мали відбути-
ся зустрічі, і повернулися до Києва 
з нічим... 

— На які книжки, за Вашими спо-
стереженнями, є найбільший попит?

— На книжки Тетяни Тагіро-
вої-Яковлевої — про історію, Юрія 
Мицика, Євгена Сверстюка. А також 
— Ігоря Качуровського, Валерія 
Шевчука. Я бачила, як очі в молодих 
іскрилися, коли вони слухали Ва-
лерія Шевчука. Це — перспектива 
наша. 

— А які нові загальноукраїнські ви-
дання Вам вдалося сотворити? 

— Двотомник про Першу світо-
ву війну, яку вдалося підготувати 
до 100-річчя Першої світової; про 
Крим 1940 — 2015 років; праці Єв-
гена Сверстюка; „Спогади“ Наталі 
Полонської-Василенко, рукопис 
якої знайшли на смітнику в Мюнхені 
— з написом: „Я 50 років намагалась 
видати ті спогади, але ж не вдалося. 
Буду вдячна, якщо хтось це зробить“. 
І ці спогади 2010 року я видала. Можу 
назвати ще „Дипломатичну історію 
України“ Євгена Слабченка...

Відступ для унаочнення: „У пе-
редмові до „Дипломатичної історії 
України“ я назвав її „гарною істо-
рією“, присвячую її українській мо-
лоді, яка переконається, студіюючи 
її, що Україна завжди вважала себе 
незалежною… Я зробив величезне 

зусилля, щоби її написати, хай те-
пер українське суспільство зробить 
зусилля, щоби її видати“ (З листа 
Євгена Слабченка до Михайла Єремії 
від 23 вересня 1964 року).

— Який відсоток киян є націоцен-
тричними, на Вашу думку?

— Я колись питала про це Євге-
на Сверстюка. Він сказав, що таких 
людей ніколи не було багато. Тих, 
що готові „горіти“. А свідомих, ска-
зав він, є десь до 50%. Серед молоді 
є багато свідомих. Старші ще тяжко 
ідуть до себе.

— Бо ще не встигли декомунізува-
тися?

— Напевно. Це не просто.
— Ви колись вважали, що „таким, 

як у Львові, Форум не може бути ніде“. 
Нині Ви також так вважаєте?

— Так. Всі мої автори відзнача-
ють український подих у всьому. На 
нас, як відомо, наступає київський 
„Арсенал“. Але у Львові тепліше, 
рідніше.

Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК 
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„Тільки з найсильнішими можеш 
довести, що ти чогось вартий“
Асистент кафедри ІСМ ІКНІ Андрій Демчук знаний тепер 

не лише в Політехніці, у Львові, а й у світі, адже він став 
одним із спортсменів, який здобув у фехтуванні на шаблях 
для української збірної на ХV Паралімпіаді в Ріо „золото“. Що 
передувало солодкому слову „перемога“ та які найважливіші 
віхи довелося до неї пройти, які колючі терни подолати — 
з’ясовуємо з ним, попиваючи чай і чекаючи на студентів.

— Насамперед — Бог мене 
скерував у цей вид спорту, бо 
в нього ти потрапляєш не з 
власної волі, а через певні 
життєві обставини (у 19 ро-
ків після ампутації ноги 
вибрав фехтування, хоч 
любив і футбол, і бас-
кетбол — Н. Я.), — 
розповідає Андрій. 
— Мій тренер 
мав виважені 
прогнози щодо 
моїх високих 
здобутків. Але 
він казав, що якщо я 
буду працювати, поступово досягати 
певних спортивних висот, то отри-
маю великі шанси стати паралімпій-
ським чемпіоном. Потім, коли вже 
їздиш на змагання, то розумієш, що 
це справді реально, але стільки має 
скластися чинників, щоб зреалізу-
валося… Бо Паралімпіада — раз на 
чотири роки, у ній бере участь вузьке 
коло суперників (якщо на Чемпіонаті 
світу може боротися 40 – 50, а всього 
в рейтингу — приблизно 160, то на 
Паралімпіаду потрапило лише 12).

Мене багато-хто питав: які маю 
плани, як, гадаю, вдасться мені ви-
ступити? Вважаю, ці запитання за-
йві, оскільки якщо спортсмени їдуть 
на Паралімпіаду, вони їдуть боро-
тися. А прогнозувати складно — я 
навіть не міг визначити, кого б хотів 
бачити у своїй групі, кого б я одно-
значно переміг. Крім цього, дуже 
часто лідери ще більше хвилюються, 
ніж новачки. І не має вирішального 
значення твій фізичний стан, техніч-
ний рівень (змагання не насичені ве-
ликою кількістю поєдинків), а власне 
психологічна підготовка — здатність 
використати помилки суперника і не 
допустити власних. Важко й те, що 
всі чекають від тебе результату, ти й 
сам його від себе вимагаєш, бо при-

їхав представляти свою країну… 
І той, хто дає собі раду з усім цим, 
при певній долі фарту має шанс 
на перемогу.

— Як же Вам вдалося понизити 
планку своїх та чужих очікувань 

і зняти напругу важливості?
— Я вже маю досвід 

виступу на Паралімпіаді 
в Лондоні, де виступив, 
вважаю, невдало — по-
ступився в 1/8 фіналу у 
фехтуванні на рапірі, а у 
шпазі дійшов до чверть-
фіналу. Адже спортсмен 
— великий егоїст, який 

хоче вигравати, і якщо їдеш на ігри 
такого рівня, то треба щонайменше 
потрапити у трійку призерів. Мож-
ливо, цього разу завдяки абсолютній 
концентрації на поєдинку, на супер-
никові, на судді вдалося не думати 
про результат. Зазвичай ти не замис-
люєшся над тим, що треба зробити, 
зазвичай є якась експресія, яка видає 
дію, а вона або приносить результат, 
або ні. Можна продумати початок гри, 
але подальша гра — це рефлекторні дії 
твоєї руки, корпусу.

— Це те, що радять робити спор-
тивні психологи: розслабитися, не аналі-
зувати кожен свій крок, а набуті навич-                                                                                                                                         
ки спрацюють автоматично.

— Так, радять, що треба постави-
тись як до простих змагань. Якби ж то! 
П’ять тисяч глядачів у залі, тренер, 
якого трясе від переживань, суддя, 
який за будь-яке твоє дрібне пору-
шення готовий дати тобі жовту карт-
ку — відволікаючих чинників багато. 
Проте мандраж повинен бути, бо він 
дає волю до перемоги. Та він має бути 
в міру. І ти мусиш скерувати його в 
правильне русло — абстрагуватися від 
уболівальників і зосередитися лише на 
поєдинку, за кожен укол воювати.

Багато журналістів мені кажуть: 
о, ви так легко перемогли! Вважаю, 

що навпаки. Звичайно, візуально і за 
рахунком воно виглядало непогано. 
Однак, скажімо, те, що я переміг з ве-
ликим розривом — 15:3 — француза 
Ромейна Нобла, усвідомив лише тоді, 
як завдав йому останнього удару. До 
того я думав про те, щоб першому 
нанести 15-ть уколів. До речі, це був 
мій один з головних суперників, з 
яким на Чемпіонаті Європи фехту-
вав у фіналі. Він останні кілька разів 
мені програв і шукав варіанти, як обі-
грати. Те, що пощастило перемогти 
його, — це певний збіг обставин, моя 
дисципліна, можливо, після якогось 
мого удару його зневіра в себе.

Тільки з найсильнішими ти мо-
жеш довести, що ти чогось вартий. 

— Перемоги перемогами, але були 
й поразки…

— Звісно, без поразок не може 
бути перемог. Не скажу, що в мене 
були болючі поразки, зате останні 
чотири місяці мав проблеми з пра-
вою рукою — травма ліктя. Оскільки 
після Чемпіонату Європи я нічого не 
міг нею робити, то ймовірна пораз-
ка в Ріо видавалася мені цілком ре-
альною. Поспілкувавшись з різними 
лікарями й реабілітологами, я обрав 
курс лікування, який зайня 40 днів. 
Щоб якось підтримувати тонус орга-
нізму, я домовився з тренерами про 
тренування лівою рукою. Нею мені 
фехтувати було важко й бісило, коли 
мене обігравали. З другого боку, це 
мотивувало старатися, хоч і не тре-
нувався на повну.

На останніх змаганнях перед Ріо 
в Польщі я програв 15:14. Це був 
драйвовий поєдинок, бо багато чого 
вдавалося лівою рукою. В багатьох 
суперників виникло здивування — 
перший випадок в історії паралім-
пійців, щоб фехтувальник поміняв 
руки. У мене техніка жорстка, люблю 
фехтувати з позиції сили. Але лівою 
я вже не міг її використати, тож був 
більш м’який, контратакуючий. Та-
ким чином, граючи лівою, я не по-
казав свій рівень підготовки правою 
і заодно подивився на інших. Тепер 
думаю, що це стало однією із запорук 
виграшу.

— І студенти, і викладачі теж опо-
середковано доклалися до появи „золота“ 
— підтримували Вас, а згодом вітали у 
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баскетбольний турнір

Жінки фартовіші
Баскетболісти Львівської політехніки одні з 

перших розпочали спортивне святкування 
200-ліття свого університету — 23 – 25 вересня 
відбувся Всеукраїнський баскетбольний турнір 
серед чоловіків, а 1 – 2 жовтня — серед жінок.

Баскетбольні традиції 
в Політехніці більш, ніж 
давні — в баскетбол у виші 
студенти грають понад 
століття. Представники 
чоловічої команди беруть 
участь у чемпіонатах ви-
щої ліги, а жіночої — пер-
шої. Чемпіонати України, 

студентські турніри — 
баскетболісти-політехні-
ки активні на різних ігро-
вих рівнях. Проведення 
Всеукраїнського баскет-
больного турніру „Кубок 
Політехніки“ не є новим, 
але останній раз він через 
війну на сході та суспільні 

негаразди відбувався два 
роки тому. Ювілей універ-
ситету сприяв його віднов-
ленню. І недарма — охо-
чих узяти участь у ньому 
і повболівати за свою ко-
манду виявилося немало.

Кубок є перехідний. 
Але якщо якійсь із команд 
пощастить завоювати 
його три роки поспіль, то 
він перейде у її власність. 
Команда Львівської по-
літехніки не раз ставала 
володарем Кубка, тож і 
цього року розраховува-
ла на виграш. Окрім цьо-
го, політехніки разом із 
головним тренером, ви-
пускником Політехніки 
Ярославом Зубрицьким і 
його асистентом Анатолі-
єм Заверікіним, сприйма-
ли змагання як своєрідну 
підготовку до Чемпіонату 
України 2016 – 2017 років 
серед команд вищої ліги.

Гра відбувалася по ко-
ловій системі. Всі супер-
ники — „Хімік – 2“ (з міс-
та Южний Одеської об-
ласті), „Тернопіль“ (НЕУ, 
Тернопіль), „Говерла“ 
(клубівська команда з Іва-
но-Франківська) — були 

доволі сильні. Особливо 
виділялася серед них ко-
манда „Хімік – 2“ — її 
гравці становлять резерв 
молодіжної збірної, вони 
тренуються на хорошій 
спортивній базі і є чемпі-
онами суперліги. Власне 
„Хімік – 2“ і став пере-
можцем турніру. Друге 
місце посіли хлопці з „Го-
верли“. Молода команда 
Львівської політехніки (у 
її складі — багато першо-
курсників) стала третьою. 
Вирішальними у матчах 
були останні хвилини — 
до того гра відбувалася на 
рівних. Закрила турнірну 
таблицю команда „Терно-
піль“.

У Всеукраїнському бас-
кетбольному турнірі серед 
жінок лідером було визна-
но команду Львівської по-
літехніки. Дещо їй посту-
пилася команда з Чернівців 
— вона друга. Новово-
линськ і збірна Львівської 
області стали треті і чет-
верті. Переможці отрима-
ли кубки, медалі, найкращі 
гравці — статуетки.

Наталя ЯЦЕНКО

соцмережах. І Ви щиро зізнаєтеся, що 
любите їх…

— Студентів не можна не люби-
ти (сміється). Коли почав виклада-
ти, то спочатку боявся, що хтось зі 
студентів може мене щось таке за-
питати, що я не зможу відповісти. А 
тепер кайфую, коли вони з радістю 
слухають те, про що їм розповідаю. 
У мене зі студентами плідна співп-
раця, бо ставлюся до них з повагою, 
і отримую повагу від них. Я люблю, 
щоб було добре відвідування. Відра-
зу оголошую свої правила гри, і ми за 
ними безпроблемно граємо. Приєм-
но, що студенти довіряють мені свої 
переживання. Застерігаю їх від по-
милок і акцентую увагу на здоровій 
фізичній культурі.

— Знаю, що хочете бути тре-
нером і відкрити власний зал. Коли 
вчитимете майбутніх чемпіонів, 
то на що будете їх скеровувати?

— Тренер повинен показа-
ти основу, але дуже багато зале-
жить від спортсмена. Спортсмен 
мусить мати силу волі, характер 
переможця і те, я переконаний, 
має він їх чи ні, видно відразу. Бо 
паралімпійський спорт — це не 
реабілітація, а повноцінний про-
фесійний спорт. На змаганнях я 
не бачив людей немічних, я бачив 
таких собі „звірів“, кожен з яких 
хотів урвати своє.

— Ви у фехтуванні вже майже 10 
років. З’являються якісь нові риси 
внаслідок занять цим видом спорту?

— Риси характеру, які є від народ-
ження, лише обростають силою. Але 
маленький переможний бій навіть 
удома може потужно змінити твоє 
життя — додати тобі енергії, наро-
стити твою волю до перемоги й напо-
ристість.

Наталя ЯЦЕНКО

P.S. Андрій Демчук, присвятивши свою 
паралімпійську перемогу загиблим на сході 
України друзям і воїнам, також займається 
благодійністю і волонтерською діяльністю, 
які не афішує. Так його фехтувальний жи-
лет з Паралімпіади виставлено на аукціон 
http://aukro.ua/zhilet-fehtuvalnika-paralimpijcya-
andriya-demchuka-i6524231737.html. Мета — 
допомога 12-річному футбольному вболі-
вальнику Юрію Штрикулю з Полтави.
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Кросворд
Горизонтально:
3. Людина, яка досліджує всі сфери суспільного життя, 
пов’язані з політикою. 5. Письменник, літературний 
критик, викладач літератури. 7. Гори в Україні. 9. Лис-
тяне дерево. 11. Бог грому, блискавки у міфології схід-
них слов’ян. 14. Шкіряний військовий головний убір у 
європейських арміях ХVІІІ – ХІХ ст.; чако. 17.  Видатні 
природні здібності людини. 18. Нога рака, краба. 19. На-
співність, мелодійність музичного твору, співацького 
голосу. 20. Спортсмен, який займається швидкісним 
спуском з гори на лижах по спеціальній трасі зі серією 
воріт, позначених віхами. 21. Штучний трансурановий 
хімічний елемент, актиноїд. 23. Світильник на високій 
підставці, який стоїть на підлозі. 24. Невелика хижа 
тварина з цінним хутром. 25. Попереднє коротке пові-
домлення про торговий ярмарок, виставку, спектакль. 
27. Почесна відзнака, нагорода за військові, трудові за-
слуги. 28. Чудодійний напій, який намагалися одержати 
алхіміки, аби продовжити людське життя. 29. Титул па-
тріарха вірменської апостольської церкви. 30. Різновид 
мотоцикла, що має менші колеса та менший робочий 
об’єм двигуна; скутер. 
Вертикально: 
1. Музичний інструмент, на якому грав Лукаш для Мавки. 
2. Товарний знак фірми. 4. Лікар, фахівець із внутрішніх 
хвороб. 6. Адміністративно-територіальна одиниця у 
Франції. 8. Великий універсальний магазин самообслу-
говування. 10. Військовий підрозділ, що складається 
з кількох рот і має власний штаб. 12. Рухомі сходи на 
станціях метрополітену, в аеропортах. 13. Англійський 
фізик, основоположник вчення про електромагнітне 
поле. 14. Американський політик, кандидат на пост пре-

зидента США на виборах 2016 року. 15. Популяризація 
товарів, послуг, видовищ з метою привернути увагу 
споживачів. 16. Ріка на південному заході України та 
в Молдові. 22. Тріщинки, які з часом утворюються на 
живописних полотнах та кераміці. 26. Садові ножиці 
для підстригання крони дерев. 27. Лікар, який лікує де-
формації скелета, переважно опорно-рухового апарату.
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Чи всі... до зими готові?

У ч. 26 „Аудиторії“ опубліковано звіт із Вченої ради, де повідомили, 
що „До зими готові“. Справді, зроблено багато, та, на жаль, не всі 

підрозділи університету зустрінуть зиму в теплі. Про це розповідає 
кандидат історичних наук Ганна Кос.

За прогнозами метеослужб нас очікує 
сувора зима. Її з тривогою чекає Музей 
історії Львівської політехніки. Бо навіть 
при звичайній львівській зимі в невелико-
му приміщенні музею температура вище 
11 градусів за Цельсієм не піднімається.

Колись наш музей якийсь час зігрівали 
електричні батареї, які давали бодай та-
ке-сяке тепло. Але ось уже... десятиліття 
минає, а приміщення не обігрівається 
(навіть взимку) нічим... Можна сказати і 
про другу крайність: у гаряче літо тут — 
задуха. А обіцянки, що ось-ось питання 
буде вирішено, тривають досі.

Наші колеги, які мимохіть заглядають 
до музею, щиро нам співчувають, і за це 

ми їм дуже вдячні. Натомість відвідувачі, 
які приходять на екскурсію, замість звич-
ного привітання кажуть: „Ой, як у вас тут 
холодно!“. А треба сказати, що географія 
наших відвідувачів дуже широка і розма-
їта: Україна (Київ, Харків, Дніпро, До-
нецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, 
Вінниця, Хмельницький, Івано-Фран-
ківськ, Тернопіль, Ужгород, Ялта, Доли-
на…); Польща (Варшава, Краків, Лодзь, 
Вроцлав, Познань, Ґданськ…), Болгарія, 
Швеція, Норвегія, Росія, Ірак, Індія, В’єт-
нам, Еквадор та Гвінея.

То чи всі у Львівській політехніці го-
тові до зими?!

Ганна КОС
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В А Т А С П А Т

І Е Р А Т О А Л Я С К А

З А Г Н І О С У Г А

А С Т І Н А Р Б А К У Н

Ж Р Я Б А К А А Е

Відповіді на сканворд, опублікований у числі 27

J J J
Мене дратує, коли мухи 
потирають передні лапки. 
Наче у них є план і мені ка-
пець…

J J J
Учитель:
– Скажіть, яка жінка 
була першим пілотом?
Учень:
– Баба-яга.
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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.

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. № 161758

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.

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив кафедри напів-                                               
провідникової електроні-
ки ІТРЕ Львівської політехніки сердечно 
вітає з нагоди 70-річчя завідувача кафед-
ри, доктора технічних наук, лауреата 
Державної премії України у галузі науки 
і техніки, заслуженого діяча науки і тех-
ніки, професора

Анатолія Олександровича 
ДРУЖИНІНА.

Хай невтомна праця приносить Вам задо-
волення. Бажаємо міцного здоров’я, люд-
ського щастя та благополуччя, а доля дарує 
світлі роки в мирі та добробуті. Невичерп-
ної Вам творчої енергії, многая і благая 
літа!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежинах Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем народження 
проректора з економічних питань — 
головного бухгалтера Національного 
університету „Львівська політехніка“

Анатолія Степановича 
МОРОЗА.

Шановний Анатолію Степановичу, Ви — фінансова надія і 
опора нашого університету. Від Вашої точності, уважності 
та знань залежать не тільки вчасна виплата заробітної 
плати, але і репутація вишу. 
Прийміть наші щирі вітання та побажання успіхів у 
професійній діяльності. Бажаємо міцного здоров’я, 
добробуту, радості, любові, щастя, гарного настрою, 
посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло й затишок 
завжди панують у Вашому домі, хай сонячне світло зігріває 
в будь-яку погоду, а бажання здійснюються тільки-но Ви 
про це подумали.

Нехай життя — безкрає поле 
Несе врожай Вам довгих літ. 

І сонця світло світанкове 
Вам посміхається у слід.

Щоб друзі в радості й печалі 
Вас на порозі зустрічали. 

Щоб щастя лилося струмками 
І успіх завжди був із Вами.

Прорекламуйте „Аудиторію“!
Студентській газеті „Аудиторія“ 8 жовтня виповнюється 70 років! 

Долучіться до святкування — придумайте цікаву рекламу для нашого 
видання. Найкращі ідеї будуть опубліковані на сторінках тижневика, а 
переможці отримають гарні подарунки. 

Конкурс на найкращу стінну газету
Рада Товариства „Просвіта“ оголошує конкурс на найкращу стінну 

газету до 160-річчя від уродин Івана Франка.
Записуватися на конкурс просимо до 20.10.2016 в Ольги Мацейов-

ської (237-ма аудиторія головного корпусу). Прохання вказати місце 
розміщення стіннівки.

Оргкомітет

Колектив кафедри екології та зба-
лансованого природокористування 
ІЕПТ ім. В. Чорновола Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Ярославі Михайлівні Захарко 
з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
дипломи бакалавра ВК № 41745106 та магістра 
ВК № 43955667, видані Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Голюк 
(Каско) Альони Миколаївни;
диплом ЗТ-1 №, 601353, виданий Львівським 
технікумом радіоелектроніки на ім’я Тимчака 
Тараса Івановича.
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