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Як ви адаптовуєтеся до осінніх холодів?
Орест Скобельський, студент першого курсу Інституту хімії 
та хімічних технологій:

„Ходжу на плавання, п’ю чай“
Якщо дуже холодно, то йдемо з однокурсниками на каву, а 
вдома я п’ю гарячий чай, вмикаю котел. А ще, незважаючи 
на погоду, ходжу на плавання в „Динамо“. Перешкодою для 
відвідування басейну стає хіба надмір навчання. Власне пере-
вантаження, а не погодні умови, спроможне навіяти на мене 

сум. Якби була можливість, то поїхав би в гори.

Анна Дарвай, студентка магістратури Інституту економіки 
і менеджменту:

„Їм фрукти, вживаю вітаміни“
Тепер в університеті стало досить тепло, у деяких аудиторі-
ях — аж занадто. І до погоди вже адаптувалися, хоч все одно 
неприємно, коли сльота і вітер, а через похмурість за вікном 
важко вставати на перші пари. На активність спортивну через 
навчальне завантаження часу нема. Для підвищення імунітету 
вживаю вітаміни — це перед зимою дуже потрібно, бо у фруктах й овочах їх 
уже не так багато.

Валерія Балюра, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Помічаю потяг до солодощів і змін“
Ми з групою гріємося кавою: п’ємо її, коли йдемо в Політех-
ніку, на перерві й після пар. У гуртожитку те саме — постійно 
збираємося на каву-чай. Так було і тоді, коли ще не ввімкнули 
опалення. Взагалі, коли похолодніло, стала помічати і потяг 
до солодощів — печива, шоколаду. Такі посиденьки з горня-

тами й смаколиками стали для нас доброю традицією. Допоки не було в уні-
верситеті опалювання, то думалося лише про те, щоби швидше піти додому. В 
теплі навчатися ліпше — стало більше студентів на парах. Осінь, сльота і холод 
впливають і на психологічному рівні — у нашій компанії кілька дівчат зміни-
ли зачіски. Я стала з рудої більш природною, а хтось, навпаки, додав волоссю 
яскравіших барв. Ще одна моя знайома відволікається від осінньої депресії 
танцями. У гуртожитку разом дивимося старі фільми, які були цікаві нам у ди-
тинстві. Взимку плануємо гуртом поїхати кататися на лижах.

Попри те, що ми освоюємо 
космос, створюємо найкрутіші 
технології, є річ, якою керувати 
годі, — погода. Професор без 
парасольки змокне так само, як 
і студент-двієчник, а теплий чай 
з малини зігріє обох. Захист від 
непередбачуваних примх при-
роди один — зміцнення власних 
сил організму й корекція спосо-
бу життя.

75% енергії, яку виробляє людина, 
йде на підтримку нормальної 
температури її внутрішніх орга-
нів. За науковими даними, жінки 
мерзнуть більше, ніж чоловіки, 
тож не дивно, що під час опи-
тування студенти дуже диву-
валися, чим нас так зацікавив 
холод — говорити про політику 
їм простіше, ніж про те, що не 
турбує. Студентки ж чутливіші 
до холоду, навіть ментально — 
холод пригнічує їхній настрій, 
але, з другого боку, не заважає 
слідувати моді — багато з них 
ходить хоч і в теплому снуді чи 
шалику, але й у штанях з підка-
тами.

Перелаштуватися на нехвороб- 
ливе, а адекватне сприйняття 
холоду можна, якщо змінити 
свій раціон і розпорядок дня. 
Бажання більше спати в холодну 
пору року — це нормально, тож 
варто за ним слідувати — по-
ринати у сон швидше. Їжа теж 
має давати енергію — більше 
приправ, часнику-цибулі, га-
рячих супів, калорійних, проте 
корисних страв і трав’яних чаїв 
з медом. Якщо помірна воло-
гість, то й гуляти корисно, грати 
в рухливі ігри. Одяг має бути від-
повідний, багатошаровий, щоб 
легше було, знявши-вдягнувши 
одну з одежин, регулювати свій 
температурний режим.

Перевтома — ворог здоров’ю, 
особливо холодної осені. Ліпше 
дати можливість собі ввійти в 
зиму повільно, а потім згаяне у 
навчанні надолужити.

І зважте: спортсмени й особи, які 
ведуть активний спосіб життя, 
оскільки в них дуже добра цир-
куляція крові, мерзнуть менше, 
ніж інші.

Максим Гетьманчук, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Допоможуть спорт і загартовування“
Я завжди був адаптований до холодів. Можливо, ця власти-
вість не мерзнути передалася мені генетично — батько звик 
навіть узимку ходити лише в одному светрі. До того ж, спорт, 
загартовування допомагають адаптуватися до холоду — зран-
ку влітку завжди обливався холодною водою. Мої ж друзі, ко-
леги стараються менше виходити надвір. Оскільки опалення в університеті 
ввімкнули саме тоді, коли похолодніло, то студенти не дуже й змерзли. Крім 
цього, ми, першокурсники, ще не надто „здружилися“ з гардеробами й носимо 
свій одяг зі собою — коли кому холодно, може накинути. Що й роблять дівча-
та. Хоча мені важко зрозуміти тих дівчат, які ходять, коли зимно, у штанях з 
підкатами — ноги мають бути в теплі.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО
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виставка

Іван Франко у світлинах
Зануритися ще раз у світ письменника, громадського діяча, 

публіциста Івана Франка можна було від початку минулого 
тижня, оглядаючи прижиттєві портрети письменника та ілюстрації 
до його безсмертних творів на виставці у коридорі другого поверху 
головного корпусу Політехніки, яку відкрили активісти Товариства 
„Просвіта“ нашого університету в рамках святкових заходів, 
приурочених до 160-річчя великого Каменяра. 

Підбірку цих світлин підготувала 
просвітянка, працівниця Науково 
технічної бібліотеки Політехніки 

Людмила Найда, а в плакатній формі 
надрукувало Видавництво універси-
тету. 

Ця виставка цікава передовсім 
тим, що в ній Франко стає ближчий 
до нас. Представлено портрети діяча 
з різних життєвих періодів і можна 
побачити його формування — від 
малого Івася з батькової кузні, за-
паленого вогнем, що не покидав 
душі і згодом переріс у чудові рядки:     
„Слова — полова, Але огонь в оде-
жі слова — Безсмертна, чудотворна 

Закінчення на 14 с. m

до ювілею

Верховна Рада ухвалила постанову про 
відзначення 200-ліття Львівської політехніки

„Підтримана всіма фракціями! Дякую колегам за таку повну 
одностайність (давно такого не пам’ятаю). Постанова 

про відзначення 200-річчя моєї рідної Львівської політехніки 
— прийнята!“, — таку приємну для всіх політехніків новину 
повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України 
доцент Оксана Юринець.

20 жовтня 2016 року Верховна 
Рада України на пленарному засі-
данні 257-ма голосами ухвалила по-
станову „Про відзначення 200-річчя 
Національного університету „Львів-
ська політехніка“. Постанову ініцію-                                                                          
вали народні депутати України 
Оксана Юринець, Ірина Луценко, 
Ігор Васюник, Микола Кадикало, 
Михайло Хміль, Роман Мацола, 
Ярослав Дубневич, Богдан Дубне-
вич, Юрій-Богдан Шухевич, Ганна 
Гопко, Марія Матіос, Валерій Пац-          
кан, Андрій Кіт.

У документі зокрема наголоше-
но, що Львівська політехніка є най-
давнішим технічним університетом 
України та одним із найвідоміших 
вітчизняних вишів. Враховуючи 
вагомий внесок Політехніки у за-
початкування, розвиток та утвер-
дження технічної освіти і науки на 
етнічних землях України, підго-
товку висококваліфікованих фахів-
ців, створення провідних наукових 
шкіл, підвищення інтелектуально-
го й культурного рівня суспільства, 
піднесення міжнародного престижу 

вітчизняної технічної освіти і нау-
ки, Верховна Рада України ухвали-
ла урочисто, на державному рівні 
відзначити у листопаді-грудні 2016 
року цю ювілейну дату.

Парламент рекомендував Кабі-
нету Міністрів України утворити 
організаційний комітет з підготов-
ки і проведення заходів щодо уро-
чистого відзначення ювілею, роз-
робити відповідний план заходів, 
відзначити почесними грамотами 
Кабміну ветеранів, активістів та 
професорсько-викладацький склад 
Львівської політехніки. Передбаче-
но державне фінансування святко-
вих заходів, карбування та введення 
в обіг ювілейних монет і пам’ятної 
медалі, видання серії поштових ма-
рок та художнього немаркованого 
конверту тощо.

Н. П.

академія науки

Ректор Політехніки — член-кореспондент  НАПН

Ректора Львівської політехніки професора Юрія Бобала обрали 
членом-кореспондентом Національної академії педагогічних 

наук України
Це відбулося недавно на загаль-

них зборах НАПН. Перед голо-
суванням ректор КНУ ім. Т.Шев-
ченка, президент Спілки ректорів 
вишів України Леонід Губерський 
висунув кандидатуру ректора По-
літехніки на обрання членом-ко-

респондентом академії у відділенні 
вищої освіти. 

Характеризуючи його як учено-
го-педагога, президент НАПН Ва-
силь Кремень зауважив, що ректор 
Політехніки робить великий внесок 
у вдосконалення навчального про-

цесу, науково-дослідницької робо-
ти вишу, зокрема активно підтримав 
ініціативу кафедри педагогіки і со-
ціального управління ІНПП щодо 
запровадження програм із профе-
сійної освіти для підготовки інжене-
рів-педагогів, які зможуть викладати 
у професійно-технічних навчальних 
закладах.

За інформацією прес-служби 
Львівської політехніки
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erasmus+ua

Минулого тижня у Львівській політехніці національні експерти з реформування вищої 
освіти із 25 країн обговорювали тему забезпечення якості вищої освіти, а також відбулася 

консультаційна сесія для команд-виконавців проектів у рамках програми Євросоюзу „Еразмус+“.

Як забезпечити якість вищої освіти: 
досвід і пошуки рішень

Семінари для експертів 
із реформування вищої 
освіти (команди яких ді-
ють у кожній країні-парт-
нері програми „Еразмус+“) 
відбуваються кілька разів 
на рік. Їх проводить Вико-
навче агентство Єврокомі-
сії з питань освіти, аудіові-
зуальних засобів і культу-
ри (ЕАСЕА, Брюссель).

В Україні такий захід 
відбувся вперше (поза ЄС 
удруге) й зібрав понад 75 
представників Фінляндії, 
Грузії, Вірменії, Молдо-
ви, Єгипту, Сирії, Лівану 
й інших країн, загалом із 
трьох регіонів — Східно-
го партнерства (куди вхо-

дить і Україна), Середньо-         
азійського й Середньо-
земноморського регіонів. 
Україну репрезентувало 10 
експертів, зокрема львів’я-
ни — проректор Львів-
ської політехніки Юрій 
Рашкевич, проректор УКУ 
Тарас Добко. Консультації 
відбулись за участю пред-
ставників ЕАСЕА, зокрема 
Пії Хайнамякі й Джулії 
Моро. Директор Націо-
нального Еразмус+ офісу 
Світлана Шитікова і ме-
неджер проектів Темпус, 
„Еразмус+“ Джулія Моро 
провели консультаційну 
сесію для виконавців про-
ектів.

Учасники семінару обго-
ворили особливості імпле-
ментації у різних країнах 
„Стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості 
в Європейському просторі 
вищої освіти“ (ESG, 2015 р.)              
— основного документа 
для держав і освітніх мініс-
терств у напрямі створен-
ня системи забезпечення 
якості освіти. Увагу зосе-
редили на питанні інсти-
туційної відповідальності 
забезпечення якості, коо-
перації вишів з урядами, 
агенціями з забезпечення 
якості (зазвичай у кожній 
країні є 1 – 2 такі держав-
ні структури, інколи й не-

державні, створені 
промисловцями чи 
вишами, як є, ска-
жімо, у Німеччи-
ні). Йшлося також 
і про залучення до 
цього процесу ін-
ших зацікавлених 
сторін, зокрема 
студентів. Досвід 
країн є різним — 
залежно від стадії 
формування сис-
теми забезпечення 
якості. Скажімо, 
іноземні універ-

ситети, які вже пройшли 
цей шлях, застерігають від 
загрози забюрократизувати 
процес забезпечення яко-
сті. Професор Юрій Раш-
кевич зазначає:

— Тематика забезпе-
чення якості надзвичайно 
актуальна для України, яка, 
треба визнати, відстає не 
тільки від сусідів (Білорусі 
чи Росії),  а й від деяких кра-
їн Азії й Північної Африки. 
Для нас корисно все, бо ми 
лише на початку шляху роз-
будови національної сис-
теми забезпечення якості 
освіти — як внутрішнього 
(на рівні університету), так 
і зовнішнього (в масштабах 
держави). Україна щойно 
вирішує загальносистемні 
питання: створення струк-
тур, які відповідатимуть за 
забезпечення якості (як На-
цагентсво із забезпечення 
якості вищої освіти), нав-
чання персоналу тощо. Є 
маса актуальних проблем, 
зокрема участь працедавців 
і студентів у внутрішньому 
забезпеченні якості, уз-
годження з національними 
стандартами вищої освіти, 
акредитаційними вимога-
ми (які у нас ще несфор-
мовані й незатверджені). 
Щодо внутрішнього забез-
печення якості, українські 
університети — на різ-
них етапах: скажімо, КНУ                                
ім. Т.Шевченка уже затвер-
див відповідну концепцію, 
інші виші — у процесі, а 
якісь щойно починають 
працювати у цьому напря-
мі. Львівська політехніка 
ще не затвердила концеп-
ції: комісія Вченої ради, 
проректори працюють над 
її розробленням.

Ірина ШУТКА
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темпус-проект

Міжнародна конференція TEMPUS MMATENG „Модернізація навчальних планів дворівневої 
програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі 

компетентнісного підходу та найкращого досвіду впровадження положень Болонського процесу“ 
зібрала у Львівській політехніці фахівців у галузі матеріалознавства з університетів Європи та 
Ізраїлю.

Досвід матеріалознавців:                           
як модернізувати навчальні програми

Ця конференція — 
один із пунктів програ-
ми, передбаченої Тем-
пус-проектом, який ре-
алізовується впродовж 
2013 – 2017 рр. і серед 
учасників якого — й 
Львівська політехніка, 
зокрема кафедра при-
кладного матеріалознав-
ства та обробки матері-
алів (ПМОМ). Власне, 
ця кафедра спільно з 
TEMPUS-офісом у Берлі-
ні й організували зустріч 
у Львові, присвячену 
особливостям підготов-
ки матеріалознавців на 
основі оновлених на-
вчальних програм, із 
використанням найно-
вішого фахового облад-
нання й програмного 
забезпечення. Відбулась 
низка майстер-класів 
від політехніків і гостей 
з університетів Бельгії, 
Німеччини, Польщі, 
Франції, Ізраїлю — на 
теми „Корозія“, „Нержа-
віючі сталі“, „Спеціальні 
навички для інженерів“, 
„Вибір матеріалів“ та ін. 
Політехніки — викла-
дачі, а також студенти 
спеціальностей „Інже-
нерне матеріалознав-
ство“ й „Ливарне вироб-
ництво“ — мали добру 
нагоду підвищити рівень 
професійних знань і за-
нуритись в англомовне 
середовище.

Завідувач кафедри 
ПМОМ професор Зоя 
Дурягіна розповідає, що 
вже зроблено за кілька 
років:

— План проекту пе-
редбачав кілька опцій. 

Перша — тренінги ви-
кладачів у Бельгії, Поль-
щі і Німеччині; на кож-
ному з них по 4 викладачі 
нашої кафедри слухали 
там лекції провідних 
фахівців з інженерного 
матеріалознавства. Дру-
ге — поставка для Львів-
ської політехніки облад-
нання на кошти ЄС, на 
суму 68 тис. €: це мета-
лографічний мікроскоп, 
мікротвердомір, профе-
сійний 3D-принтер, два 
пакети сертифіковано-
го ПЗ та ін. Ми вдячні 
й керівництву нашого 
університету — ректо-
рові й першому прорек-
тору — за допомогу в 
організації лабораторії 
і в поповненні її ма-
теріальної бази іншим 
новітнім обладнан-
ням. Третє: створення 
Material Engineering 
Service-Office (MESO), 
ми відкрили його у 

травні 2016-го. Участь у 
проекті дозволила нам 
підписати угоди з Като-
лицьким університетом 
Льовена (Бельгія) і Тех-
нічним університетом 
Лілля (Франція) — за 
програмою „Еразмус+“ 
(Key Action 1), тож уже 
цього семестру два наші 
студенти поїхали на 
навчання у згадані виші. 
Готуємо кількох і на вес-
няний семестр.

За результатами про-
екту на кафедрі ПМОМ 
імплементували 4 нових 
курси лекцій і моденізу-
вали 10 існуючих. Зав-
дяки цьому, кажуть на 
кафедрі, студенти ста-
ватимуть висококвалі-
фікованими фахівцями, 
що вміють працювати з 
новітнім ПЗ, вдоскона-
лювати технологічний 
процес, пропонуючи 
нові функціональні ма-
теріали. У планах — і ви-

користання одержаного 
ПЗ у процес виконання 
дипломних кваліфікай-
них робіт, а також для 
розробки і вдосконален-
ня технологічних про-
цесів на підприємствах 
західного регіону і всієї 
України (через надання 
фахових послуг, круглі 
столи, проведення нав-
чань і курсів підвищення 
кваліфікації інженер-
но-технічних праців-
ників).

За словами організа-
торів конференції, іно-
земні колеги сприйняли 
Львівську політехніку 
як виш європейсько-
го рівня: їх вразила й 
архітектура, й багато 
усміхнених, радісних 
студентів, і рівень на-
ших викладачів, які фа-
хово провели англомов-
ні майстер-класи.

Ірина ШУТКА
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міжнародний захід

Задля поширення європейських цінностей
У Львівській політехніці відбувся Х Конгрес Української асоціації 

європейських студій „Вирішення та трансформація конфліктів 
через науку і освіту: найкращий європейський та український 
досвід“. Проведення заходу у стінах Політехніки приурочене 
200-річчю університету. 

Учасники конгресу — пред-
ставники різних регіонів України, 
а також гості з Німеччини, Італії, 
Франції. Вони були приємно вра-
жені Львівською політехнікою — її 
архітектурою, студентами, рівнем 
професорсько-викладацького скла-
ду, зокрема ІНЕМом — осередком 
економічної освіти не лише у Захід-
ній Україні, а й у Східній Європі. Усіх 
зворушив вітальний виступ капели 
бандуристок „Заспів“. 

Асоціація європейських студій 
поширює найкращі європейські 
практики по різних регіонах і краї-
нах — інформацію  про європейське 
законодавство, суспільні цінності, 
норми, переконання. Президентом 
асоціації знову обрали завідувача 
кафедри міжнародного права Киє-
во-Могилянської академії професора 
Романа Петрова. А завідувач кафед-
ри зовнішньоекономічної та митної 
діяльності Львівської політехніки 

Ольга Мельник очолила секцію з 
економіки. 

Конгрес працював упродовж двох 
днів — у Львівській політехніці й 
Українському католицькому універ-
ситеті. Його учасники обговорювали 
питання вирішення та трансформа-
ції конфліктів через  науку та освіту. 
Тобто йшлося про актуальні питан-
ня, яким чином на сьогодні будувати 
освітянські стандарти задля того, 
щоб формувати нову генерацію лю-
дей, які спроможні  ідентифікувати, 
запобігати і боротися з конфліктами 
на різних рівнях — міжособистісних, 
організаційних, міжрегіональних, 
міждержавних. Також говорили про 
проблеми внутрішньо переміщених 
осіб, наслідки конфліктів для насе-
лення конкретного регіону. Своїм 
досвідом асиміляції мігрантів у ме-
жах країни ділилися закордонні гос-
ті, зокрема професор Аугсбурзького 
університету (Німеччина) Штефан 

Лоренцмейєр. До слова, ця тема осо-
бливо актуальна конгресменам з до-
нецьких вишів. 

Зацікавлення і чимало запитань 
в учасників конгресу викликала до-
повідь завідувачки кафедри держав-
ної служби та менеджменту освіти 
ДВНЗ „Університет менеджменту 
освіти“ Ніни Діденко, яка розгляну-
ла проблему кластерного підходу у 
розв’язанні актуальних проблем вну-
трішніх переселенців у європейських 
країнах і в Україні зокрема.

— Оскільки асоціація об’єднує різ-
номанітні осередки, що працюють у 
межах грантової програми Жана 
Моне, яка покликана поширювати 
інформацію про європейські практи-
ки  на теренах неєвропейських країн, 
то осередки з усієї України ділилися 
досвідом реалізації цих грантових 
програм, літніх шкіл, тренінгів, нау-                
кових заходів, — розповідає профе-
сор Ольга Мельник.

Найцінніше у роботі конгресу — 
це обмін досвідом, а також плани на 
нові симпозіуми, літні школи, зустрі-
чі з практиками. 

Ірина МАРТИН

вибори

Один голос важить багато
На чергових виборах голови бюро секції ради молодих 

учених ІНЕМ було двоє кандидатів — доцент кафедри 
менеджменту організацій Ігор Кулиняк і старший викладач 
кафедри зовнішньоекономічної і митної діяльності 
Катерина Дзюбіна. З різницею в один голос переміг Ігор 
Кулиняк. 

Вибори відбувалися за звичним 
сценарієм — реєстрація, отриман-
ня бюлетенів, виступи кандидатів, 
запитання-відповіді, обрання лі-
чильної комісії, саме голосування, 
підрахунок голосів. Сторонньому 
спостерігачеві на перший погляд 
здавалося, що й так зрозуміло, хто 
переможе. Однак це лише на пер-
ший погляд, адже далі ставало що-
раз більше зрозуміло, що не все так 
просто, адже обоє кандидатів — 
сильні, зі своїм досвідом і цікавими 
пропозиціями щодо подальшого 
розвитку й удосконалення роботи 

молодих учених-економістів. 
Та й молоді вчені не прихову-
вали, що цього разу вибір ро-
бити складно, адже обоє кан-
дидатів — амбітні й цікаві. 

Очевидно, на користь Іго-
ря Кулиняка спрацював його 
чотирирічний досвід роботи 
у секції ради ІНЕМ (був заступни-
ком керівника), вміння працювати у 
команді. За нього проголосувало 26 
осіб. Катерину Дзюбіну підтримало 
25 молодих науковців. Один бюле-
тень виявився недійсним — хтось 
кинув його незаповненим, очевид-

но, так і не вирішивши, за кого ж 
проголосувати. 

Оскільки обоє кандидатів мають 
підтримку серед молодих учених, то 
вони домовилися про співпрацю. 

Ірина МАРТИН
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знай наших!

Львівські політехніки — у числі переможців                                                   
конкурсу стартапів 

Студенти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій 
Львівської політехніки посіли друге місце у конкурсі стартапів від 

Польського кластеру інтернету речей.
7 – 9 жовтня у Люблін-

ському науково-техно-
логічному парку відбувся 
конкурс стартапів, ор-
ганізований Польським 
кластером досліджень і 
розвитку інтернету ре-
чей. До його участі було 
запрошено студентів зі 

Східної Європи. Семеро 
студентів-четвертокурс-
ників ІКНІ теж стали його 
учасниками. 

Цього разу удача усміх-
нулася Богданові Цайтле-
ру (КН-47) та Дмитрові 
Лагу (КН-46) з кафедри 
інформаційних систем 

та мереж. У стартапі „Ві-
кенд“, мета якого — ко-
мерціалізація наукових 
розробок студентів, вони 
представили замовникам 
свої творчі ідеї, які їх за-
цікавили. Тож з понад 35 
учасників вони посіли дру-
ге місце. І це була заслуже-

на перемога, адже Богдан 
і Дмитро дуже активні, з 
другого курсу цікавляться 
технологічними новин-
ками, хочуть займатися 
науковою роботою. Орга-
нізатори конкурсу запро-
сили політехніків до уча-
сті в стартап-школі, яка в 
листопаді проходитиме в 
Кракові. 

Катерина ГРЕЧИН

пізнавальна екскурсія

Додаткове факультативне заняття
Нещодавно студенти четвертих — п’ятих курсів спеціальності 

„Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології“ кафедри 
автоматизації теплових та хімічних процесів ІЕСК, аспіранти і 
молоді науковці інституту разом із доцентом кафедри Романом 
Федоришиним з пізнавальною метою відвідали Навчальний центр 
компанії „Сіменс“, який 2014 року переїхав із Донецька до Львова.

— Зустрічі, екскурсії, поїздки, 
візити в різні компанії дуже важливі 
для наших студентів, адже так ми до-
помагаємо їм краще засвоїти теоре-
тичний матеріал. Крім цього, розви-
ваємо зв’язки кафедри з компаніями, 
лідерами в галузі автоматизації, що є 
дуже важливою складовою навчаль-
ного процесу і підготовки фахівців із 
автоматизації. А компанія „Сіменс“ 

— законодавець моди в галузі авто-
матизації технологічних процесів, 
тому намагаємося підтримувати з 
нею стосунки, розвивати їх, щоб 
підвищити якість підготовки наших 
студентів. Саме тому, як додаткове 
факультативне заняття, організували 
позаплановий похід у її Навчальний 
центр. Під час екскурсії, яку нам до-
поміг організувати колишній випуск- 

ник, а нині працівник відділу 
програмування для медичних 
засобів компанії, студенти до-
кладніше довідалися про цей 
центр, його історію, структу-
ру. Працівники центру презен-
тували найновіший промисло-
вий контролер Simatic S7-1500 
та програмний пакет TIA Portal 
для програмування, конфігуру-
вання і налагодження контро-
лерів (на кафедрі маємо кілька 
контролерів цієї компанії, які 
застосовуємо у навчальному 
процесі). Загалом, окрім зна-
йомства, ще мали на меті пока-
зати студентам, де практично 
застосовуються знання і нави-
ки, які вони отримують на за-
няттях і найголовніше — моти-

вувати їх до навчання. Можливо, це 
знайомство допоможе комусь із них 
згодом знайти там своє місце праці. 
Правда, для цього їм треба мати висо-
кий рейтинг у навчанні, добре знати 
англійську мову, бути цікавою, кому-
нікабельною людиною, — відзначив 
Роман Федоришин.

Задоволений побаченим і студент 
другого року навчання магістратури 
Святослав Кльось.

— Враження від пізнавальної екс-
курсії дуже цікаві і корисні, — зізна-
ється хлопець. — Великий інтерес 
викликало вже й те, що цей Навчаль-
ний центр — єдиний в Україні. Ми 
там побачили сучасне обладнання 
фірми „Сіменс“, навчальні стенди, 
на яких проводять навчання і підви-
щення кваліфікації працівники про-
мисловості України і з-за кордону, 
найновіші промислові контролери, їх 
комунікаційні можливості, можливо-
сті налагодження промислових мереж 
між контролерами. Нам продемон-
стрували сучасні засоби автоматиза-
ції в дії, провели практичне заняття з 
вирішення деяких практичних задач 
з програмування та налагодження 
зв’язку між контролерами. Ця екс-
курсія допомогла мені краще пізнати 
сучасне обладнання компанії, глибше 
зацікавитися його технологією, за-
охотила докладніше вивчити струк-
туру ринків компанії. 

Катерина ГРЕЧИН
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наукові розробки

Винаходи з полімерної хімії можуть 
врятувати життя
Кафедра хімічної технології пластмас 

ІХХТ, якою керує професор Олег Суберляк 
нещодавно відзначила своє 50-річчя. Вона — 
найстарша в Україні у своїй галузі. Її працівники 
можуть похвалитися багатьма розробками для 
медицини і виробництва. 

— Нещодавно був у 
Києві і з колегами ми го-
ворили про штучне серце, 
створене з полімерних ма-
теріалів, яке вже вставили 
двом особам і вони почу-
ваються добре, —говорить 
Олег Володимирович. — 
Про таке раніше навіть не 
можна було мріяти. Безу-
мовно, ті полімерні мате-
ріали, що використовують 
для медицини — вершина 
полімерної хімії і галузі, 
що надзвичайно швидко 
розвивається у всьому сві-
ті, і, звичайно, на нашій 
кафедрі.

— Ваша кафедра має ба-
гато цікавих винаходів, зо-
крема й для медицини... 

— Ще 1978 року ми зро-
зуміли, що можемо допо-
могти людям, які з якихось 
причин не хочуть одягати 
окуляри. Розпочали з до-
слідження й опрацьову-
вання нових, розроблених 
у нас, гідрогелевих полі-
мерних матеріалів. Вивча-
ли склад матеріалу й тех-
нологію одержання нульо-
вих, лікувальних, м’яких 
гідрогелевих контактних 
лінз, які згодом отримали 
назву „Акрилан-ЛПІ“. Але 
це був ніби паралельний 
шлях досліджень, адже нас 
уже почали цікавити ко-
ригуючі контактні лінзи, 
які згодом стали відомі як 
„Гліпокс“ — аналоги біо-
логічної тканини, виго-
товлені на основі гідроге-
левих полімерних матеріа-
лів, тоненьких, як людська 
шкіра (тоді їх виробляли з 
органічного скла). Нашими 
лінзами спокійно користу-
валися люди впродовж 18 

– 70 годин без будь-яких 
ускладнень. Ці лінзи інтен-
сивно використовували у 
Залізничній клініці під час 
лікування (без операції) 
термічних і хімічних опі-
ків очей, коли під загрозою 
є втрата рогівки, а відтак і 
ока. Для того, щоб наші 
досягнення можна було 
використовувати у меди-
цині, то досліджували і пе-
ревіряли на всесоюзному 
рівні ці наші винаходи ще 
вісім років. Дослідження 
з розроблення матеріалу 
для контактних лінз дало 
нам стільки ідей, які ми й 
донині ще не встигли реа-
лізувати.

На кафедрі розробля-
ють полімерні біологічні 
мембрани для діалізу, вже 
створили матеріал для 
штучної підшлункової за-
лози, полімерні мембрани 
для створення штучних 
нирок. Аспірант Галина 
Яцульчак закінчує роботу 
над штучною шкірою. А ще 
хочуть запропонувати ме-
дицині штучні кровоносні 
судини. Львівські політех-
ніки, мабуть, єдині в Укра-
їні і далеко за її межами, 
вміють формувати трубки 
з полімерного гідрогелю. 
Зараз розв’язують важливе 
завдання — приживляння 
штучних кровоносних су-
дин з живими тканинами. 
Ще один напрям з викорис-
танням полімерних гідро-
гелів — ізолювально-лі-
кувальні плівки, які вже не 
раз випробовували у наших 
медичних закладах. 

Мало хто знає, що саме 
науковці кафедри розро-
били еластогелеві мате-

ріали для протезування 
(„Еластогель“), які зро-
стаються із тілом, для за-
повнення порожнин після 
видаленого зуба, матеріали 
з фунгибактерицидними 
властивостями, які вбива-
ють бактерії і грибки при 
цукриці, загноєнні, гідро-
гелевий матеріал, наповне-
ний відповідними складни-
ками, для лікування тріщин 
і дефектів кісток (замість 
штирів, пластинок тощо), 
бактерицидні плівки, які 
лікують рани. І це далеко 
не повний перелік того, 
чого досягли політехніки 
для потреб медицини.

Директор інституту 
Володимир Скорохода, до 
прикладу, розробляє склад 
і технологію гідрогелевих 
гранульних матеріалів, 
які лікують шлунок без дії 
шкідливих для організму 
ліків. Цими гранулами ши-
роко користуються у вете-
ринарії, лікуючи курчаток 
від різних шлункових проб-                                                                            
лем.

Науковці кафедри ство-
рили полімерні композити 
і нанокомпозити для на-
повнення багатьох тер-
мопластів, що підвищує 
міцність і якість виробів, 
навчилися з допомогою по-
лівінілпіролідолу поєдну-
вати непоєднуване, й вод-
ночас поліпшувати якість 
новоствореного матеріа-
лу. А ще навчилися усувати 

вади капрону, виготовляти 
волокна для одягу, які на-
гадують природній шовк. 
Така тканина „дихає“ і не 
електризується. Створили 
й струмопровідні, магніто-
чутливі полімерні гідроге-
лі, вміють виготовляти во-
логоміри, визначати шкід-
ливі речовини у воді тощо.

— Дуже прикро, що 
упереваж працюємо на 
„шухляду“, адже вироб-
ництво практично призу-
пинено. А наші винаходи 
врятували б не одне життя 
і бійців АТО, і мирного на-
селення. Віримо, що при-
йдуть кращі часи і наші 
винаходи допоможуть 
українцям у їхніх потребах 
і проблемах, — констатує 
Олег Суберляк. 

За результати дослі-
джень у галузі полімерних 
гідрогелів і виробів на їх 
основі на кафедрі захище-
но дві докторські дисер-
тації, 15 кандидатських. 
У роботі — докторська і 4 
кандидатські дисертації. 
Тішить, що кафедральні 
науковці не залишають-
ся сам-на-сам: вони тісно 
співпрацюють з багатьма 
науковими закладами та 
виробничими організаці-
ями України і Європи. Зо-
крема, свої дослідження 
колектив кафедри здійс-
нює у співпраці з Львів-
ським національним ме-
дичним університетом                                             
ім. Данила Галицького, 
Тернопільським держав-
ним медичним університе-
том ім. І. Горбачевського, 
Інститутом високомолеку-
лярних сполук НАН Укра-
їни, Інститутом макромо-
лекулярної хімії Чеської 
АН, а також з багатьма 
навчальними закладами 
Європи, зокрема Польщі і 
Німеччини.

Катерина ГРЕЧИН
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коледж

Телекомунікації і зв’язок — це перспективно

Львівський коледж „Інфокомунікації“ при НУ „Львівська 
політехніка“ розташований у старій будівлі центральної 

частини міста. Потрапити туди можна лише зайшовши в двір. 
Аудиторії, лабораторії, майстерні, кабінети дирекції розташовані на 
першому — третьому поверхах, по периметру. Ще одна особливість 
коледжу в тому, що тут можна здобути освітньо-кваліфікаційний 
рівень не лише молодшого спеціаліста, а й робітника. Про коледж 
„Інфокомунікації“ розповідає заступник директора з навчально-
виробничої роботи Ігор Миколайович Тибель. 

Ступенева підготовка
Сьогодні тут навчається 560 уч-

нів та студентів. Той, хто вступає на 
діловодство, обслуговування облад-
нання підприємств зв’язку або на ор-
ганізацію та експлуатацію поштового 
зв’язку, згодом стає молодшим спеці-
алістом. Обравши робітничу спе-
ціальність (секретар керівника, 
оператор комп’ютерного набору, 
електромонтер лінійних споруд 
телефонного зв’язку, електро-
монтер дистанційного устатку-
вання телефонного зв’язку або 
оператор з обробки інформації 
та  програмного забезпечення), 
після завершення навчання мож-
на скласти фаховий іспит і всту-
пити на молодшого спеціаліста. 

— У нас діє ступенева підго-
товка, — пояснює Ігор Микола-
йович. — Тобто готуємо і робіт-
ників, і молодших спеціалістів. 
Після цього вони можуть всту-
пати чи то до Львівської політех-
ніки, чи до Одеської академії зв’язку                        
ім. Попова. Звісно, щоб вступити піс-
ля 9-го класу, треба скласти вступні 
випробування як майбутнім молод-
шим спеціалістам, так і робітникам. 
Після 11 класу на молодшого спеціа-
ліста треба подати сертифікат ЗНО, а 
майбутнім робітникам достатньо про-
йти співбесіду. Той, хто вивчився на 
робітника, на молодшого спеціаліста 
навчається за скороченим терміном. 

— А яка увага в коледжі вивченню 
іноземних мов, знання яких потрібні 
будь-якому фахівцеві?  

— Крім загальної іноземної, наші 
учні й студенти вивчають іноземну за 
професійним спрямуванням, а діло-
води ще й документальну лінгвістику.

Ігор Миколайович розповідає, що 
на спеціальності, пов’язані з елек-
трозв’язком, вступає більше хлопців. 
Натомість майбутні діловоди чи ор-

ганізатори експлуатації поштового 
зв’язку — переважно дівчата. Серед 
теперішніх студентів — чимало та-
лановитих у спорті, волонтерській 
діяльності, художній самодіяльнос-
ті. Майбутні діловоди Микола Вовк 
та Ірина  Вахула за успішне навчання 
отримали премію ім. В. Чорновола.

Єдиний у Західному 
регіоні

Студенти й учні коледжу „Інфо-
комунікації“ — не лише зі Львова й 
області, а й з  інших міст, зокрема з 
Нововолинська, Луцька.

— Свого часу лише наш навчаль-
ний заклад у Західній Україні готував 
кваліфікованих робітників для систе-
ми зв’язку. Тепер ми єдині  на цей регі-
он готуємо фахівців з обслуговування 
і обладнання підприємств зв’язку. А 
спеціальність „організація і експлуа-
тація поштового зв’язку“, крім нашого 
коледжу, є у київському, вінницькому і 
запорізькому навчальних закладах, — 
наголошує пан Тибель. 

— Де працюють чи продовжують 
навчатися випускники? 

— Одні вступають до вишу, другі 
йдуть працювати. Ті, що йдуть пра-

цювати і хочуть продовжити навчан-
ня, обирають заочну форму. Скажі-
мо, цього року з 270-ти випускників 
50% продовжили навчання .

— Яка спеціальність має найбіль-
ший попит серед абітурієнтів? 

— Цього року ми мали цілком 
неочікуваний попит на всі спеціаль-
ності. Держзамовлення виконали на 
100%, набравши повних десять груп. 
Є абітурієнти, які цілеспрямовано 
йдуть до нас, мотивуючи це тим, що 
працювати на пошті чи в системі 
зв’язку — перспективно. 

— Чи пропонують працедавці робо-
ту випускникам? Які вимоги їм став-
лять?

— Це дуже складно, адже праце-
давець хоче кваліфіковано підготов-

леного випускника, без житлових 
проблем. Натомість випускник 
хоче від працедавця достойної 
зарплати. У попиті ті випускни-
ки, хто закінчив організацію та 
експлуатацію поштового зв’язку. 
Перспективи мають і добрі випус-
кники з обслуговування обладнан-
ня, адже тепер телекомунікаційні 
підприємства переходять на циф-
рові технології. 

Співпраця з Львівською 
політехнікою

Абітурієнтові важливо знати, 
що він зможе продовжити нав-
чання у виші. Свої навчальні про-

грами коледж узгоджує з програмами 
Львівської політехніки (йдеться про 
ІТРЕ та ІГСН) так, щоб під час нав-
чання у коледжі студенти вивчили 
програму першого курсу відповід-
них спеціальностей Політехніки. І 
згодом успішний випускник вступає 
на другий курс університету. При-
наймні так було дотепер. Надалі ді-
ятимуть міністерські вимоги вступу 
до вишу лише за результатами ЗНО, 
однак на сьогодні коледжі ще не от-
римали правил, як саме це відбувати-
меться. За словами Ігоря Тибеля, ціл-
ком ймовірно, що і в 2017-му році ще 
вступатимуть за старими правилами.  

Також за умовами перехресного 
вступу, випускник коледжу може йти 
у Політехніку на будь-яку іншу спе-
ціальність, склавши фаховий іспит. 

Ірина МАРТИН
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резонансна подія

Замість задекларованої любові — 
ненависть
Нещодавно на польські екрани вийшов фільм польського 

режисера Войцєха Смажовського „Волинь“, в якому йдеться 
про одну із драматичних сторінок українсько-польської історії 
часів Другої світової війни. 

Рецензії та відгуки у польських 
ЗМІ переважно позитивні. Рецен-
зенти часто цитують слова Смажов-
ського про те, що завдання фільму 
— будувати добросусідські стосунки 
поляків та українців на правді про 
трагічну історію. „Це фільм про 
любов у нелюдські часи“, — твер-
дить Войцєх Смажовський. Утім, 
деякі польські експерти вказують на 
вади „Волині“, що можуть посили-
ти негативний стереотип українця у 
Польщі й ускладнити взаємини двох 
народів.

Свою думку про фільм мають 
українці. „Вчора я дивився фільм 
„Волинь“ Смажовського, і я сповне-
ний протиріч. […] На мій погляд, 
Смажовський навішав ярлики, ство-
рив оповідь під враженням кресових 
описів звірств. Фільм втискає в кріс-
ло, але він весь нерівний, і водночас 
недостовірний“, – написав на своїй 
фейсбук-сторінці голова Об’єднання 
українців у Польщі Петро Тима.

„Спробою аборту стосунків між 
Києвом та Варшавою“ на сайті „Хви-
ля“ називає цей фільм український 
письменник Олег Покальчук. „Чер-
говий клин у стосунки вбито фахово. 
Й, на жаль, надовго“, вважає він.

На думку посла України в Польщі 
Андрія Дещиці, „фільм не відображає 
всю картину процесів, які відбували-
ся на Волині в українсько-польських 
відносинах і взагалі на міжнародній 
арені“.

До речі, за рекомендацією МЗС 
України його спеціальний показ у 
Києві скасували. 

Розмовляємо про фільм і події, 
які йому передували, з очільником 
Об’єднання товариств депортованих 
українців „Закерзоння“ і Суспіль-
но-культурного товариства „Над-
сяння“ Володимиром Середою.

— Пане Володимире, яка передіс-
торія створення цього фільму?

— На мою думку, поява такого 
фільму стала можлива з кількох при-
чин. По перше, дуже посприяла цьо-
му постанова сейму про визнання дій 

ОУН та УПА на Волині геноцидом. 
Тоді, правда, проти цього з відпо-
відним зверненням виступила велика 
група польських діячів. Звернення, 
між іншим, підписали три колишні 
президенти Польщі: Лех Валенса, 
Олександр Кваснєвський і Броніслав 
Коморовський, колишні прем’єр-мі-
ністр, міністр оборони, громадські 
діячі. З другого боку, до його появи 
спричинився й один з відомих укра-
їнофобів, польський письменник, 
поет, публіцист Станіслав Сроков-
ський, якого в 1945 році репатрію-
вали з Тернопільщини на історичну 
батьківщину. Нині він мешкає у Вро-
цлаві, де осіли „кресов’яки“ — ко-
лишні мешканці Західної України. 
Багато з них, застрягнувши в своєму 
ілюзорному світі, і досі відчувають 
фантомні болі за втраченими „кре-
сами“. Для Сроковського події на 
Волині — це геноцид польського 
народу. На його думку, там загину-
ло 200 тисяч поляків. До речі, сейм у 
своїй ухвалі в липні цього року наз-
вав іншу цифру, але теж понад 100 
тисяч. Ці цифри базуються на недо-
стовірних даних і повністю нівелю-
ють злочини фашистської і совєт-
ської каральних машин. Не можна 
так вільно маніпулювати цифрами, 
адже, як свідчать науковці, вони не 
відповідають правді. Крім цього, 
Сроковський видав низку оповідань 
у книжці „Ненависть“. Ці сюжети й 
стали лейтмотивом фільму, який, до 
слова, не мав загального схвалення 

у Польщі, бо тверезомислячі люди 
вважали його небезпечним. Як роз-
повідають ті, хто бачив фільм, він 
насичений жорстокими натураліс-
тичними сценками, які нормальна 
людина дивитися не буде. До того 
ж, побудований лише на окремих 
„свідченнях“. Прикро, що група по-
чаткуючих артистів зі Львова і Тер-
нополя знялася у цьому фільмі. І це 
при тому, що не всі польські актори, 
яких запросили у фільм, погодилися 
в ньому грати, бо не хотіли посіяти 
смуту між двома народами. 

— Вам вже вдалося переглянути 
фільм?

— Я його ще не бачив, але бага-
то про нього чув і читав, розмовляв 
з тими, хто бачив цей фільм. Можу 
сказати, що за задумом і своєю сут-
тю фільм „Волинь“ шкідливий, адже 
пропагує ненависть, а не любов, як 
твердять його творці. 7 жовтня його 
почали демонструвати у кінотеатрах 
Польщі і у перший вікенд його огля-
нуло 240 тисяч глядачів. Реклама, 
звичайно, викликала великий ажі-
отаж. Я щиро прагну, щоб цей фільм 
ніколи не показували в Україні, 
адже він не дає пізнання історичної 
правди і шкодить поступу в україн-
сько-польських стосунках. Він хіба 
може у молодого покоління в Украї-
ні, яке слабо обізнане з цією темою, 
викликати спалах антипольських на-
строїв. І підкидати дров у небезпечне 
вогнище, вважаю, не варто. 

— Як маємо жити з цим далі?
— На жаль, реальна політи-

ка правлячих еліт у Польщі щодо 
України є дуже небезпечна своїми 
наслідками на повсякденному люд-
ському рівні, особливо на етнічних 
українських землях у південно-схід-
ній Польщі. Хочеться справді наді-
ятися на „необхідність активізації 
неупереджених історичних дослі-
джень та необхідність стримування 
сил, які ведуть до суперечок в наших 
державах“, як про це йдеться у „Де-
кларації пам’яті і солідарності“, яку 
щойно ухвалили парламент України 
та сейм Республіки Польща. То ж усі 
маємо наполегливо працювати над 
тим, щоб загальмувати цю нездоро-
ву тенденцію.

Катерина ГРЕЧИН
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змінюємо країну

Онлайн-система, що долає Хабармена 

Чи чули Ви про Хабармена Семена? Саме таких антигероїв, 
щоправда, реальних (бо Семен — віртуальне втілення 

корупціонера) й має виявляти та зупиняти ProZorro — електронна 
система публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим 
держтендерам. Ще у процесі підготовки і запуску вона стала 
прикладом успішної реформи знизу, реалізованої спільними 
зусиллями бізнесу, влади і суспільства, і брендом України у світі, 
адже отримала міжнародне визнання як зразок електронізації 
публічних закупівель (зокрема World Procurement Award 2016). 
Що дає ProZorro — громадянам, бізнесу, державі?

Хай буде світло у темній 
кімнаті

На рік державні установи й під-
приємства України закуповують на 
250 млрд грн. Якщо раніше система 
держзакупівель — закупівель това-
рів, робіт і послуг за державні кошти 
— була схожа на темну кімнату, де від-
бувалось „щось“, чого ніхто не бачив 
(пропозиції на тендери подавались у 
конвертах, домовлялись у закритих 
кабінетах — перемагали „свої“), то 
інформаційно-телекомунікаційна 
система покликана зробити процес 
закупівель відкритим, прозорим й 
ефективним.

Усе почалось ще у 2014-му, піс-
ля Майдану, коли група активістів, 
проаналізувавши кращий світовий 
досвід (й орієнтуючись зокрема на 
грузинський), взяла курс на „електро-
нізацію“. Потім був процес розробки 
технологічної й правової бази: кілька 
концептів системи, меморандуми між 
різними учасниками процесу рефор-
мування, інтеграція з комерційними 
електронними майданчиками у галузі 
закупівель, кооперація з „Транспа-
ренсі Інтернешнл Україна“, перехід 
на держслужбу (зокрема призначен-
ня Максима Нефьодова заступником 
міністра економрозвитку і торгівлі); 
далі поетапний перехід на ProZorro 
(з 1 серпня 2016-го, відповідно до 
ЗУ „Про публічні закупівлі“, система 
стала обов’язковою для всіх держза-
мовників — центральних і місцевих 
органів влади, ДП і КП). Звісно, не 
все дається просто (врегулювання, 
скажімо, потребує питання допорого-
вих закупівель — тих, які можна здійс-
нювати або через ProZorro, або через 
прямий договір). Але процес триває, 
і націлений зокрема на розвиток мо-
ніторингу з боку громадськості, вве-
дення профосвіти у галузі закупівель. 

ProZorro вже заощадила бюджетних 
коштів на суму понад 5 млрд грн.

Ваш злочин — в інтернеті
ProZorro забезпечує реєстрацію, 

автоматичне розміщення, отримання 
і передання інформації й документів 
під час проведення процедур закупі-
вель. Вона — проти корупції і за ефек-
тивні закупівлі (якісний товар, послу-
га, роботи за оптимальною ціною). 
Глобально ж — мова про формуван-
ня нових правил гри, як добросовіс-

на конкуренція, довіра між бізнесом 
і державою, адже відомо, що деякі 
підприємці не торгують з нею прин-
ципово, не вірячи у можливість здо-
буття контракту пояснює директор із 
маркетингу ProZorro Дар’я Черкаши-
на. ProZorro ж робить процес участі 
у тендері й контролю за проведенням 
торгів відкритим і простим. Подати 
пропозицію на участь у тендері мож-
на у кілька кліків, навіть засмагаючи на 
пляжі. Публічним є процес вибору пе-
реможця: оскільки історія торгів — від 
оголошення про тендер до виконання 
договору, включно з редагуваннями, 
видаленими документами — оциф-
ровується, то все — як на долоні: хто 
змагався, що пропонував, договір із 
переможцем і т.д. Як каже Дар’я Чер-
кашина, це те саме, якби хтось виклав 
у ютуб відео, де ви когось убиваєте. Ві-
део можуть не побачити, але воно там 

є — і той, хто недобросовісно торгує, 
про це тепер знає.

Keep calm and do ProZorro
Пригадуєте, який галас зчинив-

ся, коли з’ясувалось, що Київський 
онкоцентр закупив через ProZorro 
50 швабр за 123 тис. грн (по 2,5 тис. 
за шт.), а КП „Дніпропетровський 
електротранспорт“, поміж інших 
продуктів харчування, хотів придба-
ти алкоголь (1150 л горілки, коньяку 
і віскі, 2600 л пива) і 1520 пачок цига-
рок, на один лише квартал… Якщо є 
маніпуляції, система це покаже, але 
вона сама „не знаходить“ порушень 
і хабарменів. Це може робити бізнес 
і медіа, активісти й громадяни, тоб-
то — кожен. Потрібен лише доступ 
до інтернету, бажання знати, на що 
витрачаються твої податки (скажімо, 
що закуповує школа, де навчається 
ваша дитина, або ж міськрада вашого 
міста), трохи часу для аналізу інфор-
мації (тут у поміч аналітичний модуль 
bi.prozorro.org). Якщо знайшов щось 
підозріле, слід оприлюднити інфор-
мацію (у соцмережах, блогах), звер-
нутись до ГО, відповідних відомств, у 
структурі яких відбулись порушення, 
чи до Антимонопольного комітету, 
ГПУ чи ДФС (залежно від етапу тор-
гів, на якому не дотримано правила).

Але ProZorro — це не тільки про 
#зраду, а й про #перемоги. Скажімо, 
як вихід на ProZorro мотивує компа-
нії торгувати з державою. Як економ-
ляться державні кошти. Наприклад, 
на ProZorro бачимо, як у вересні 
Департамент економічної політики 
ЛМР провів тендер на виготовлен-
ня брошури Invest in Ukraine; було 5 
тендерних пропозицій, а та, що пере-
могла (відповідає вимогам замовника і 
визначена системою як найбільш еко-
номічно вигідна) передбачає вартість 
послуг у розмірі 10 800 грн. (тоді, як 
очікувана була 20 500). У 37 розкритих 
за допомогою ProZorro випадках тен-
дерних маніпуляцій 17 торгів було від-
мінено; також є звільнення та догани. 
Активно на недобросовісні дії своїх 
підопічних реагує КМДА, „Енерго- 
атом“, „Укрзалізниця“.

Тож, як кажуть реформатори, keep 
calm and do ProZorro.

Ірина ШУТКА
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особливий гість

Роман Бончук: „Роблю метафізичні 
проекти, які належать історії“

Творчість художника з Івано-Франківська Романа Бончука 
важко переоцінити. Різножанровість його творів, величезна 

кількість мистецьких та суспільних проектів, над якими працює, 
і темп роботи — вражають. Він є автором десятків персональних 
виставок, його роботи бачили по всій Україні та практично на 
всіх континентах світу. Художник ініціював та став співавтором 
першого в Україні музею „Небесної сотні“ (діє в Івано-Франківську). 

Роман Бончук навчався в Гар-
вардському університеті (істори-
ко-літературний факультет, істо-
рія української літератури ХХ ст.), 
ще має освіту дизайнера інтер’єрів. 
Професійно займається дизайном та 
живописом. Також невдовзі планує 
видати дві власні філософські праці 
„Вербальні знаки історії“ і „Кінець 
філософії“. 

Серед найвідоміших робіт май-
стра — ікона-триптих „Небесна Со-
тня“, на її виконання митця побла-
гословив Блаженніший Кардинал 
Любомир Гузар. Ікона (6 на 2,5 м) 
має форму Небесних воріт, на якій 
зображені фігури Матері Божої, Ар-
хистратига Михаїла та 78 зменшених 
портретів Героїв Майдану. 

Відомий він і велетенською 
картиною „Мегаісторія України“. 
На полотнищі 30 на 5 м розміщені 
понад двадцять сюжетів з історії 
України та близько тисячі портретів 
видатних діячів Київської Русі, Ко-
заччини, періоду Національно-ви-
звольних змагань ХХ століття та 
незалежної України. 

— Мій стиль роботи — різножан-
ровість. Хоча, щоб досягнути успіхів 
на мистецькому ринку, зацікавити 
галеристів чи колекціонерів, треба 
було б зайняти певну жанрову лан-
ку і працювати в ній. Та я вважаю, 
що художник, який зупиняється на 
чомусь одному стає не цікавий, не 
розвивається. Щастя творення влас-
не й полягає в тому, що людина може 
маневрувати між різними стилями і 
жанрами. Для мене важливий пошук, 
розвиток, експеримент, наукове до-
слідження, — наголосив Роман Бон-
чук. 

За досить короткий час художник 
створив чимало величезних муралів 
на стінах багатоповерхівок в Іва-
но-Франківську. Нещодавно на од-
ному із будинків митець завершив 

портрет Героя Майдану Романа Гу-
рика (15 на 10 м). Перед цим створив 
портрет Івана Франка (вважає Фран-
ка геніальнішим за Ейнштейна). Не-
вдовзі також з’являться мурали-пор-
трети Данила Галицького, Андрея 
Шептицького. Ці всі роботи мають 
глибинний зміст і своє призначення.

Незабаром мурали Романа Бон- 
чука прикрасять стіни і київських 
будинків. Уже є певні напрацюван-
ня та бачення, як саме втілюватиме 
ці проекти в столиці країни. Планує 
експериментувати з жанрами, фор-
мами муралів. Каже, що надалі це 
буде не лише портретний жанр, бо 
він досить складний, адже кожен має 
власне бачення і мало-хто шукає гли-
бинні підтексти в зображеннях. Мій 
співрозмовник вважає, що художни-
ки — це лакмуси, які максимально 
вбирають актуальність сьогодення і 
через власну призму перебудовують 
її у зовнішні форми і архетипи. Тому 
кожну мистецьку роботу треба чита-
ти поміж рядками.

Одним із масштабних проектів 
митця є музей „Небесної сотні“. 
Його діяльність розпочиналася з 
демонстрації ікони-триптиху „Не-
бесна сотня“ та кількох авторських 
виставок. Згодом художник запро-
понував створити 25-метрову вели-
ку діараму „Хроніка Майдану“, для 
якої, за підтримки небайдужих лю-
дей, знайшлося місце.

— Зараз маємо величезне примі-
щення, де є понад сім сотень арте-
фактів. Музей вже відвідали понад 12 
тисяч осіб. Надалі будемо його вдо-
сконалювати, розвивати. В нас дуже 
багато відвідувачів зі шкіл, буває, 
що вдень маємо по 4 – 5 екскурсій, 
кожна тривалістю годину, — додав 
художник. 

Зараз Роман уже має бачення 
створення музею сучасної війни. Та 
наголошує, що для нього події на 

сході — це не АТО, а саме війна і з 
цим акцентом мав би бути й музей.

— Він базуватиметься на пано-
рамі захисту Донецького аеропорту 
з відтвореними боями — саме такий 
варіант мені наснився. Загалом хо-
тів би зробити трансформацію цілої 
нашої історії через постаті князів, 
гетьманів, воїнів УПА, що перетво-
рюються в кіборгів, які борються з 
найстрашнішою нечистю нашої іс-
торії. Я їздив за благословенням до 
Блаженнішого Любомира Гузара і він 
наголосив мені, що маю залишатися 
фіксатором-аналітиком, максималь-
но збирати інформацію про ці події і 
передавати їх через власне бачення. 
Маю пересторогу, що з часом цю вій-
ну перекрутять у форму невідомих 
нам історичних колізій. А я хочу, щоб 
про цей героїзм, покладені життя во-
їнів, про сиріт і вдів знали і майбутні 
покоління. Я перейнятий цією темою 
до мозку кісток — для мене вона над- 
важлива.

Свої проекти Роман Бончук вті-
лює на волонтерських засадах, лише 
для закупівлі матеріалів знаходить 
спонсорів. 

— Якщо брати плату, то це не буде 
по-справжньому, бо тоді залежиш від 
замовника. А те, що я роблю — це 
метафізичні проекти, які належать 
історії, а люди — лише глядачі, які 
мають сприймати її під різними ку-
тами зору, а не так, як хтось нав’язує. 
Шлях митця досить складний, тому я 
не розумію людей, які роблять на цій 
дорозі градацію успіху і заробляння.

Наталія ПАВЛИШИН
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спільна справа

Вулиця для всіх: менше авто і МАФів, 
більше зелені та затишку
Яким Ви хотіли б бачити дорожнє покриття на вулиці С. Бандери? А 

озеленення? Про дизайнерське планування цієї важливої для 
політехніків вулиці йшлося на черговій зустрічі в рамках проекту „Вулиця 
для всіх“, що передбачає партисипативне планування її реконструкції.

Зустріч відбулась у фор-
маті Urban Cafe. Спершу 
присутні ознайомились з 
іноземним досвідом, що 
може бути корисним у ре-
алізації проекту. Потім 
працювали у групах. Тради-
ційно долучились викладачі 
і студенти ІАРХ Політехні-
ки, ЛМР, активісти, архі-
тектори, мешканці вулиці 
тощо. 

Є моменти — і концеп-
туальні, й технічні — в яких 
думки чи не всіх учасників 
збіглися. Скажімо, щодо 
пріоритетності пішоходів 
на вулиці. Відтак говорили 
про максимально широкі 
тротуари, замостити які 
пропонували або граніт-
ною плиткою, або іншими 
видами плитки, але — не 
кольоровою бруківкою. По-
трібними вважають регу-
льовані пішохідні переходи 
зі світлофорами (зокрема 
біля корпусів Політехні-
ки, Академічної гімназії), 
з тактильною плиткою (ба-
жано навіть уздовж вулиці).

Загалом на вулиці хотіли 
б бачити менше авто, є дум-
ка про обмеження швидкості 
руху транспорту. Так, міні-
мізація до 30 км/год змен-
шує рівень шуму, сприяє 
безпеці, екологічності, по-
яснив Кейс ван Райвен, екс-
перт із Нідерландів. Побіль-
ше озеленення, вуличні ме-
блі, геть МАФи — такі зміни 
дозволили б пішохідній зоні 
вулиці виконувати не лише 
транзитну, а й рекреаційну 
функцію, як є, скажімо, у 
Відні. Там вуличний про-
стір схильні сприймати як 

громадський: вулиця — ком-
фортна, універсальна (для 
всіх груп населення), зупин-
ки — повноцінні місця від-
починку, з меблями, клум-
бами, освітленням, каже 
викладач Антон Коломєйцев 
з ІАРХ. Щодо дерев, пропо-
нують дослідити стан тих 
насаджень, що є нині, дода-
ти нових і, можливо, також 
кущів та квітників. Загалом 
про ГП на вулиці поговорять 
на одній із майбутніх зустрі-
чей.

Проїжджу частину на 
вулиці хтось „бачить“ за-

асфальтованою, хтось — 
забрукованою; трамвайну 
лінію — викладену плита-
ми або ж базальтовим по-
криттям; усі — за асфальт 
на велодоріжках (смугах). 
Більшість схиляється до 
варіанту розміщення трам-
вайної колії у центрі вулиці 
(а не по боках). Чи не всім 
імпонує ідея розташувати 
паркомісця поміж дерев і 
„виділити“ їх бруківкою. 
Фахівець Інституту міста 
Штефан Ґабі з Ляйпцига 
зауважує, що при облаш-
туванні магістральних ву-
лиць важливо поєднати 
два прагнення — створити 
комфортне середовище і 
зберегти історичний ха-
рактер місця (скажімо, че-
рез використання різних 
матеріалів).

До кінця року буде ще 
кілька зустрічей, найближ-
ча — у листопаді. З їхніми 
результатами працює кон-
сультаційна рада (по учас-
нику від мешканців, бізне-
су, маломобільних груп на-
селення тощо). Планування 
має завершитися до 2017-го, 
а реконструкція триватиме 
впродовж 2017 – 2018 рр. 

Ірина ШУТКА

Двоколісний друг у місті Лева
Дедалі частіше на вулицях нашого міста бачимо молодих і навіть 

трохи старших людей на велосипедах. Чи безпечно і комфортно 
їм користуватися цим видом транспорту в нашому місті? Що міська 
влада робить для його поширення і безпеки руху велосипедистів 
і пішоходів?

Нам вдалося з’ясувати, що сьо-
годні у Львові протяжність вело-
шляхів становить 50 км. За словами 
радника міського голови Львова з 
розвитку велосипедної інфраструк-
тури Олега Шміда, до кінця 2020 
року збудують велодоріжки майже 
по всьому місту. З’явилися також 

пункти велопрокатів. Оплату мож-
на здійснювати кредитними картка-
ми, картками постійних клієнтів або 
скористатися мобільним додатком. 

Однак не всі львів’яни готові 
підтримати пересування містом на 
велосипедах. Про це я довідалася зі 
свого опитування. Серед опитаних 

пішоходів чимало висловилося про-
ти, бо побоюються за свою безпеку. 
Зате серед молоді більшість вважає: 
якщо дотримуватися дорожніх пра-
вил, велосипедний транспорт що-
разу здобуватиме більше популяр-
ності. А головне — корисний для 
здоров’я людини та довкілля, бо не 
забруднює його шкідливими викида-
ми, як автотранспорт.                

Анна ЛИТВИНОВА,
студентка факультету журналісти-

ки ЛНУ ім. І. Франка
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флеш-моб

Франкіана від студентів ІБІД
Студенти Інституту будівництва та інженерії довкілля поміж навчанням 

встигають робити чимало цікавого. 18 жовтня найактивніші з них 
підготували двадцятихвилинний виступ „Франко — революціонер“. 

Молодь декламувала 
найвідоміші вірші Іва-
на Франка, ведучі заходу 
розповідали цікаві факти з 
життя письменника. Бурх-
ливі оплески від глядачів, 
яких, до слова, було чи не 
найбільше з-поміж усіх 
попередніх студентських 
флеш-мобів, отримав гурт 
із двох гітаристів та вока-
лістки, які виконували в 
сучасному стилі пісні на 
слова Франка. 

— Маємо добре на-
лагоджену співпрацю 
студенти — викладачі. І 

завдяки цьому вдається 
чимало всього встигати і 
робити. Так і цього разу, 
ми закликали молодь вша-
нувати Каменяра і вони 
радо відгукнулися. Сту-
денти досить активні, 
тож ми лише їм допомог-
ли впорядкувати сцена-
рій. Також і студенти, і 
викладачі долучилися до 
загальноуніверситетсько-
го конкурсу стінгазет до 
160-річчя Франка, — роз-
повів голова осередку То-
вариства „Просвіта“ ІБІД, 
доцент кафедри будівниц-
тва конструкцій і мостів 
Богдан Білінський.

Наталія ПАВЛИШИН
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фея, Правдива іскра Прометея…“. 
Згодом студента в товаристві дру-
зів: „Я був студентом, Бажав науки 
і знання. І кожним дорожив момен-
том, Щоб здобувати їх, щодня їх 
простір розширяти…“. На світли-
нах можна побачити Івана Франка 
разом із дружиною Ольгою Хорун-
жинською та умами української літе-
ратури — Михайлом Коцюбинським, 
Василем Стефаником.

Під час відкриття виставки голова 
Товариства „Просвіта“ Політехніки 
професор Христина Бурштинська 
зробила цікавий екскурс у життя ве-
ликого українця, цитуючи чимало 
уривків з його поетичних та публі-
цистичних творів, акцентуючи на 
постійному зростанні діяча та на 
його боротьбі за українську держав-
ність.

— Все своє життя Іван Франко 
працював для України, горів ідеєю 
її незалежності; від соціалізму при-
йшов до націоналізму, бо був пе-
реконаний, що тільки національна 
держава могла забезпечити народові 
повноцінне життя. Свої роздуми над 
державою подав у вершинній поемі 

„Мойсей“ (пролог до поеми „Мой-
сей“ декламував учасник Народного 
театру-студії „Хочу“ Максим Нако-
нечний), — наголосила Христина 
Бурштинська. — Саме він увів понят-
тя соборної України, зазначивши, 
„…ми мусимо навчитися чути себе 
українцями — не галицькими, не 
буковинськими українцями, а укра-
їнцями без офіційних кордонів“. І за-
раз бачимо його, як великого Мойсея, 
що намагається вирвати свій народ зі 
зневіри та сліпоти. Силу духу, готов-
ність до безперервної і неустанної 

боротьби Франко демонстрував у по-
емі „Каменярі“ (прочитав „Каменя-
рі“ учасник Народного театру-студії 
„Хочу“ Євгеній Кісель).

Якщо ви не встигли оглянути ви-
ставку, то ще маєте нагоду поринути 
у філософський світ Каменяра. Ок-
рім експозиції фотографій-плака-
тів у різних інститутах Політехніки 
студенти та викладачі підготували 
цікаві стінгазети, присвячені Івану 
Франкові.

Наталія ПАВЛИШИН

виставка

Іван Франко у світлинах
m Закінчення. Початок на 3 с.
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Центр досліджень визвольного 
руху виклав у вільний доступ 
в Електронному архіві укра-
їнського визвольного руху 
колекцію персональних справ 
з архіву Служби безпеки ОУН 
Сокальської округи (Львівщи-
на). 78 документів автобіогра-
фічного змісту відтепер можна 
переглянути онлайн, які було 
знайдено серед 300 документів 
СБ ОУН наприкінці травня 2016 р. 

Студентів українських вишів 
запрошують узяти участь у 
конкурсі наукових робіт про 
визвольний рух в Україні 1920 
– 1950-х рр. Молодим науков-
цям пропонують дослідити пов-
станський рух на Наддніпрян-
щині у 1920-х роках, селянський 
опір колективізації, ідеологію та 
програми українського націона-
лізму в 1920 – 1950-х рр., чільних 
постатей ОУН та УПА того періо-
ду, а також повсякденне життя 
підпільників та повстанців. Для 
участі потрібно до 20 листопада 
2016 р. подати заявку (заповню-
ється онлайн) та надіслати на 
адресу konkurs@cdvr.org.ua кон-
курсну роботу у вигляді науко-
вої статті (згідно з вимогами).

До Дня захисників України та 
свята Покрови Студентське 
Братство УКУ радо запрошує 
всіх охочих долучитися до 
реставрації стіни на честь 
героїв Майдану та воїнів, що 
захищають Україну на сході. 
З 24 до 27 жовтня будуть прово-
дитись реставраційні роботи 
з підготовки стіни до розпису. 
Долучитися до акції може кожен 
охочий. 27 – 28 жовтня профе-
сійні художники розписувати-
муть стіну. Під час малювання 
організатори забезпечать ціка-
ву програму і частування.

23 жовтня у Львові відбувся фо-
рум національно-культурних 
товариств Львівщини „25 років 
разом у незалежній Україні“. 
Участь у заході взяли представ-
ники консульських установ, що 
діють у місті, а також етнічних 
громад, які проживають на 
території Львова та області, 
зокрема, польської, болгарської, 
російської, грецької, кримсько-
татарської общин.

За матеріалами інформагенцій

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

цікавий студент

Олександр Пашковенко: 
„Хочу заряджати людей 
позитивом і щастям“
Цей хлопець знає як лише своєю появою на сцені створити 

фурор у величезній залі глядачів, як перетворити простенький 
жарт у справжнє шоу і зіграти свою роль так, щоб на кілька років 
запам’ятатися. Як третьокурсник ІГДГ Олександр Пашковенко 
завойовує сцену спостерігала три роки поспіль на фестивалях 
„Осінь Політехніки“, „Весна Політехніки“ та Першість гумору „Кубок 
Політехніки“. 

— Політехніку я обрав із двох при-
чин. Перш за все, мама завжди наго-
лошувала на тому, що маю вибрати 
професію, в якій зможу зреалізува-
тися. А другою, тут вчилися і вчаться 
багато моїх знайомих і я чув гарні від-
гуки про цей університет. І справді не 
помилився. Тим більше, що я просто 
закоханий у Львів. З мого рідного мі-
ста до Києва на дорогу потрібно лише 
дві години і майже всі мої друзі навча-
ються там. Та тут мені подобаються 
люди — вони життєрадісні.

Кожну можливість, нове почи-
нання хлопець розглядає, як ще одну 
сходинку в майбутнє. Зараз для нього 
першоціль — закінчити успішно уні-
верситет і знайти добру роботу. Зага-
лом у Політехніці Олександр знайшов 
можливості для реалізації всіх своїх 
умінь і талантів на сто відсотків.

Навчання йому подобається, осо-
бливо те, що є багато практичних за-
нять і тривала літня практика під час 
яких студенти мають можливість пра-
цювати з найсучаснішим геодезичним 
обладнанням. 

— Щодо навчання я до себе досить 
вимогливий. Тим більше, що справді 
навіть у рамках навчальної програми є 
всі можливості йти в ногу з технічним 
прогресом у сфері геодезії, більшість 
викладачів стежать за всіма новатор-
ствами, що є зараз у світі і стараються 
нам пояснити. Тобто, якщо є бажан-
ня вчитися, то можна здобути якісну 
освіту. Та й загалом в Україні геодезія 
на досить високому рівні, — наголо-
сив Олександр.

Ще один напрям, де Сашко Паш-
ковенко зумів себе цілковито зреа-
лізувати в університеті — КВН. Він 
став незамінним учасником команди 
геодезистів на різних виступах.

— КВНом захопився ще зі 6 кла-
су. В нас була своя шкільна команда, з 

якою ми їздили на різноманітні всеу-
країнські фестивалі, конкурси, де пе-
ремагали, здобували другі-треті міс-
ця. Тож, вступивши до університету, 
вирішив, а чому б не спробувати себе 
тут у різних фестивалях, виступаю і 
на міському рівні в „Студентській 
лізі“. 

Сашко каже, що в житті він не 
надто різниться від свого сценічно-
го героя — також багато жартує, смі-
ється, підтанцьовує і співає. Тож на 
сцені почувається цілком природно. 
Йому найбільше подобається імпро-
візація. Хоча каже, що завжди треба 
знати міру і відчувати, коли людям 
смішно, а коли починаєш набрида-
ти. Дуже часто аналізує свої виступи. 
Особливо, коли є відеозапис висту-
пу, то з командою розбирають його 
на фрагменти, аналізують помилки. 
Наступний етап аналізу, коли Саш-
кова мама це все дивиться — вона 
завжди дуже допомагає, підтримує, 
радить. 

— Я — людина без комплексів, бо 
інакше мені було б досить важко ви-
ступати в КВНі. Для мене показник 
справжнього почуття гумору — коли 
можеш посміятися над собою. Це 
значно ліпше, ніж посміятися над ки-
мось. Вміти висміяти себе — це мис-
тецтво. Насправді дуже мало людей 
мають здорове почуття гумору, якщо 
жарти стосуються їх, — наголосив 
студент. — Подобається інтелекту-
альний гумор. Дуже класно, коли вда-
лося людей не лише розвеселити, а й 
змусити задуматися. Та все залежить 
від настрою, бо буває, що хочеться 
просто відпочити, посміятися. Хотів 
би, щоб від мене, моїх жартів люди 
заряджалися позитивом, бо я після 
виступів — дуже щасливий! 

Наталія ПАВЛИШИН
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„Студентську газету мають робити 
щораз нові й нові покоління“

Післямова з Ярославою Величко з нагоди 70-річчя газети „Аудиторія“

Нині Ярослава Осипівна вико-
нує обов’язки головного редактора 
тижневика. Це на час відпустки по 
догляду за дитиною Тетяни Пасо-
вич. У студентській газеті Львів-
ської політехніки вона з 1974 року. 
Перефразовуючи поета, можна 
сказати: „Ми говоримо „Аудиторія“ 
— розуміємо Величко, ми говори-
мо Величко — розуміємо „Аудито-
рія“...

Мені як журналістові Ярослава 
стала цікавою у чисто людському, 
морально-етичному вимірі чотири 
роки тому, коли добровільно по-
просилася „у відставку“ з посади 
головного редактора. Подібні рі-
шення не вельми поширені. Один 
мудрий чоловік казав: „Краще піти 
з посади на кілька років раніше від 
критичної межі, аніж на 5 хвилин 
пізніше, дочекавшись, коли тобі 
про це скажуть...“

— Пані Славо, почнемо розмову з 
того, як Ви прийшли у журналістику. 
Може, ще у школі мріяли?

— Ні, у школі не мріяла... Я за-
кінчила із золотою медаллю шко-
лу в Стрию і збиралася вступати на 
класичну філологію у Франковий 
університет. Але мене попередили 
— конкурс буде великий: десь 15 
осіб на місце і перевагу матимуть 
ті, хто закінчив спеціалізовану 
школу з поглибленим вивченням 
німецької мови. А мій шлях у жур-
налістику значною мірою започат-
кувала Євгенія Божик, літератор, 
журналіст газети „Вільна Україна“. 
Батько  попросив мене завітати до 
редакції у його справі. Пані Євгенія 
не змогла відразу поспілкуватися зі 
мною і, щоб я не гаяла часу, попро-
сила мене вичитати якийсь текст, 
надрукований на машинці. Я про-
читала, поставила, де треба, кра-
пки, коми, виправила помилки... 
Потім мені дали для вичитування 
ще якусь замітку. За роботу похва-
лили і запропонували написати 
ще текстівку до фото... Тим часом 
до редакції заходили цікаві люди, 
жваво обговорювали події, з’ясову-

вали щось по телефону... Мене це 
зачарувало. Я пішла в університет 
і здала документи на журналістику.

— Як батьки поставилися до Ва-
шого вибору?

— Без захоплення. Тато знав, 
що радянська журналістика заанга-
жована на комуністичну ідеологію. 
Він не забороняв нічого. Але попе-
реджав: понад усе у твоєму житті і 
творчості мають бути Бог і Україна. 
А ще вчив мене бути відповідаль-
ною і обов’язковою. Казав мені: 
ніколи не поспішай щось обіцяти, 
спочатку зроби...

Вчилася без особливого ентузі-
азму. Гнітили мене конспектуван-
ня класиків марксизму-ленінізму, 
безконечні семінари з приводу 
різного роду партз’їздів, пленумів. 
Але вирішила закінчити навчання, 
щоб мати диплом...

— Чому Ви вважаєте початком 
„біографії“ „Аудиторії“ саме 8 жовт-
ня 1946 року?

— Невеличкий екскурс в історію 
друкованих видань Львівської по-
літехніки. Ще за Польщі тут вихо-
дили технічні вісники. А коли 1920 
року було створене Товариство 
українських студентів „Основа“, то 
воно почало видавати свої часопи-
си — „Студентський вісник“, зго-

дом „Бюлетень“, „Досвітні вогні“ 
та ін. Деякі з них були навіть у ви-
гляді стіннівок. А 1939 року, коли в 
Галичину прийшли „визволителі“, 
почала виходити газета „Червоний 
технік“, яка, однак, проіснувала 
недовго. Після Другої світової вій-
ни, 1946 року, у Львівській політех-
ніці заснували газету „Радянський 
студент“. Перший номер вийшов 
8 жовтня, його підписав „відпові-
дальний редактор“ Г. Самойлен-
ко. Потім були й інші „уповно-
важені“, адже редагували газету 
ставленики Комуністичної партії. 
„Радянський студент“ був орга-
ном „парткому, дирекції і проф-                                                                                           
організації“, згодом додалося ще 
й „комітету комсомолу“. Попри всі 
ці ідеологічні нашарування ми від-
штовхуємося саме від 8 жовтня 1946 
року. Хоч газета була віддзеркален-
ням тієї епохи, але таки газетою 
студентською. Вона висвітлювала 
багатогранне студентське життя 
— навчання, дозвілля, творчість, 
здоровий спосіб життя, спортивні 
змагання. 1990 року газета змінила 
назву на „Львівський політехнік“.

— А коли Ви прийшли в Політех-
ніку?

— 1974 року. Тоді газету роби-
ли лише троє осіб: редактор Олена 
Козенко, Надія Гнатів і я.

— А коли стали головним редак-
тором?

— 1991-го. Це був для мене зна-
менний рік: Україна здобула не-
залежність, мені виповнилося 40 
років і я отримала кооперативну 
квартиру. 

— А хто Вас висунув на посаду ре-
дактора?

— Образно кажучи — час. На-
прикінці 80-х років у Львівській 
політехніці, як і в усій країні, по-
чалися національно-демократичні 
рухи. З’явилися Студентське брат-
ство, Товариство української мови, 
Народний Рух України... Партком 
всіляко протидіяв висвітленню цих 
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процесів. Мовляв, Політехніка має 
бути осторонь політики, в нас тра-
диційно склалася українсько-ро-
сійська двомовність, навіщо нам 
Товариство української мови...

Тоді  я відчула, що знаю, яка 
газета  потрібна у такий вирішаль-
ний для України час і що я зможу її 
робити. Мою кандидатуру активно 
підтримало Студентське братство, 
але інші структури вважали інак-
ше... І тоді редактором призначи-
ли професора кафедри історії пар-
тії Станіслава Паливоду. І тільки 
через рік — мене. Тоді, як і 1974 
року, газету робили теж троє лю-
дей: я, Катерина Гречин, яка пра-
цює в редакції і досі, та випускник 
Політехніки, а нині відомий жур-
наліст Любко Петренко. Може, я не 
завжди знала, що треба робити, але 
точно знала, чого не треба робити. 
Поступово збільшили обсяг газети, 
змінили її формат, розширили 
штат. У редакцію прийшли 
молоді, талановиті журна-
лісти, з’явилася посада за-
ступника головного ре-
дактора, ним став 
нинішній дирек-
тор видавництва 
Іван Паров’як. 
Ми напрацювали 
нормативні доку-
менти, закріпили 
статус тижневика 
згодою засновника 
і 1997 року перере-
єструвалися у Мі-
ністерстві інфор-
мації як тижневик 
„Аудиторія“ із загальнодер-
жавною сферою розповсюдження, 
увійшли в Каталог періодичних ви-
дань України. Тричі поспіль вигра-
вали гранти міжнародних фондів 
„Відродження“ і „Євразія“. Отри-
мані кошти спрямували на зміц-
нення матеріально-технічної бази 
редакції, підвищення кваліфікації 
журналістів, розвиток газети. Ба-
гато разів перемагали у розмаїтих 
всеукраїнських конкурсах студент-
ської преси.

— Вважаю дуже вдалою назву га-
зети. Подвійний зміст — аудиторія 
як студентське приміщення і чи-
тацька аудиторія. Так само вдало ви 
назвали книгу, присвячену батькові, 
— „Чарівна Криниця“. Криниця — 
містечко і криниця — джерело знань, 
культури, духовного збагачення.                                                                                                   

А хто запропонував наректи оновле-
ну газету „Аудиторією“?

— Це був колективний вибір. 
Штатні і позаштатні працівники і 
студенти писали на папірцях свої 
варіанти, ми їх обговорювали, 
доки не зупинилися на „Аудито-
рії“. Варто згадати, що ми перши-
ми у Львові почали комп’ютерне 
верстання. Таку  перспективу ще 
в середині 80-х років змалював 
тоді ще студент Володя Пасічник, 
нині професор, лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і 
техніки. А згодом реалізували цей 
задум Микола Проданюк і вже його 
дипломниця Ірина Мамчур... При-
гадую, як тяжко йшла  робота, як до 
пізнього вечора ми сиділи на 9-му 
поверсі 5-го корпусу. Рядки бігали 
по периметру, часом ціла зверста-
на сторінка зникала...

— Більш як чотири роки тому 
Ви добровільно попросилися у від-
ставку. Це дало Вам можливість 
завершити роботу над „Чарівною 
Криницею“. А які ще були мотиви 
для такого неординарного рішення?

— Часи міняються, ніщо не 
може стояти на місці. Життя ви-
магає постійної динаміки, пере-
мін. „Аудиторія“ — студентська 
газета, її мають робити щораз 
нові й нові покоління молодих 
людей. Коли я переконалася, що 
підросла зміна і є кому передати 
газету, запропонувала на посаду 
головного редактора тодішню 
свою заступницю Тетяну Па-

сович, яка  виділялася не лише 
творчим підходом, великою пра-
цездатністю, організаційними 
здібностями, а й  своєю мораль-
ністю, порядністю. Я ділилася з 
нею усіма тонкощами роботи, але 
казала: „Я можу тобі лише пора-
дити, а вирішуй сама...“. 

— Ну, добре, прийшов новий ке-
рівник. Та чи відчутно змінилася 
„Аудиторія“? Чи стала більш моло-
діжною, гострішою, розкутішою? 

— На це питання може відпо-
вісти лише читач, адже зі сторони 
видніше. Я, навіть не перебуваючи 
вже на посаді головного редакто-
ра, продовжувала її читати як ре-
дактор. А студенти приходять у 
редакцію, дописують нам, пропо-
нують теми, а наші журналісти смі-
ливо беруться за написання навіть 
„драстичних“ статей. Я завжди ви-
слуховую іншу думку і намагаюся 
підтримувати їхні ініціативи, іноді 
ми дискутуємо і — або вони пере-
конують мене, або я їх. Вчу моло-
дих з відповідальністю ставитися 
до Слова.

— Як не прикро, але тиражі 
друкованих видань неухиль-
но падають. Молодь навіть 
телебачення рідко дивиться, 

годинами „сидить“ в інтер-
неті. Чи Ви думали над долею 

друкованих видань, зокрема і 
паперової „Аудиторії“?

— Так само можна питати 
і про долю книжки чи театру. 
Я надаю перевагу друкованій 
книзі. А учні  у школах прихо-
дять на уроки не з підручни-
ками, а з планшетами. Вчаться 
з електронних носіїв... Добре 

це чи зле? Не знаю. Мені це не 
подобається... Щось передбачати 
на майбутнє — невдячна справа. 
Життя шаленими темпами летить 
уперед...

— Дозвольте, я підсумую нашу роз-
мову словами Ліни Костенко:

І все на світі треба пережити,
І кожен фініш це, по суті, старт,
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт...

Борис КОЗЛОВСЬКИЙ 
(прес-служба 

Львівської політехніки)
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знай наших!

„Доля“ знову всміхнулася політехнікам
ХХV Міжнародний пісенний фестиваль творчої 

молоді та студентів „Доля“, який за час свого 
існування відкрив шлях у шоу-бізнес багатьом 
відомим артистам України, — вокальний конкурс, де 
перемагають найкращі. Тож цьогорічне перше місце 
в ньому солістки-політехніки — Оксана Сондей, 
Катерина Гладій і Наталія Варцаба вважають 
великим і справедливим творчим досягненням.

На конкурс ювілейно-
го фестивалю було подано 
187 заявок, як з України, 
так і з-за кордону — Росії, 
Білорусі, Болгарії, Молдо-
ви та Ізраїлю. До конкурс-
них виступів допустили 40 
учасників — на десять осіб 
більше, ніж було заплано-
вано.

Торік тріо „Сузір’я“ як 
представник Львівської 
політехніки виконувало 
дві пісні — „Батькова со-
рочка“ й „Де ти тепер?“ — і 
здобуло друге місце. Цьо-
горіч у перший конкурс-
ний день Оксана Сондей 
(ІГСН), Катерина Гладій 

(ІМФН) та Наталія Варца-
ба (ІНЕМ) підкорили слух 
і серця глядачів піснею 
на слова Тараса Шевчен-
ка „Все упованіє моє…“: 
голова журі народний ар-
тист України Мар’ян Га-
денко високо оцінив „бо-
жественний спів“ тріо, а 
народна артистка України 
Наталія Бучинська вигу-
кувала „браво“. Наступ-
ного фестивального дня 
дівчата заспівали романс 
Мирослава Скорика „На-
малюй мені ніч“. Третій 
день „Долі“ був для „Су-
зір’я“ найщасливіший — 
оголошення про те, що 

вони здобули першість у 
конкурсі, нагорода — по-
їздка до Румунії і виступ на 
гала-концерті.

Окрім колективної 
перемоги, дівчата при-
везли додому й особисті 
дипломи: Катерина Гла-
дій отримала, як і торік, 
перше місце у номінації 
„авторська пісня“, Оксана 
Сондей — друге місце як 
соліст та Христина Дут-
чак (ІГСН, приїхала на 
фестиваль уперше, разом 
із тріо) — теж друге. „Про-
те ми їхали цього року на 

„Долю“ не стільки заради 
того, щоб здобути місця, 
— каже Катерина Гладій, 
— а щоб відчути атмосфе-
ру фестивалю, на якому всі 
спілкуються між собою на 
рівні, де можна набрати-
ся артистичного досвіду“. 
Крім цього, „Доля“ надих-
нула дівчат на нові пісні, 
ідеї, проекти, плани. Тож 
невдовзі, сподіваються ди-
пломантки, їхній спів по-
чує більше людей і не лише 
в Політехніці.

Наталя ЯЦЕНКО 

благодійний проект

Як дорослі перетворилися на казкарів
Добра казка перед сном — це те, що потрібне дітям, як поцілунки 

і обійми. Та і вдень почитати з мамою-татом — радість для 
малюка. Попри велику кількість дитячих книжок, оптимістичних, 
мотивуючих і позитивних все одно бракує. Тож благодійний фонд 
„Щастя завжди поруч“ взявся за створення збірки казок, авторами 
яких стали не письменники, а ті дорослі, які творять казкові історії 
для своїх дітей, племінників, молодших братів-сестер, внуків тощо.

Назва проекту „Щастя у вікон-
ці“ відображає його головну мету 
— через казку розповісти дітям, 
що ж таке щастя, навчити, як його 
творити, роблячи добрі справи. 
Заодно — популяризувати читан-
ня серед дітей.

Текстів на конкурс надійшло 
вчетверо більше, ніж очікували 
організатори, від 77 авторів з різ-
них куточків України. У книжку ж 
увійде лише 50 казок, які відібрало 
журі.

Про те, як здійснювався відбір, 
розповіла Леся Кічура, співавтор 
книги, член журі, мама двох дітей:

— За настановою голови благодій-
ного фонду Ірини Астахової, насам-
перед ми звертали увагу на те, щоб 
усі казки відображали суть конкурсу 
— були про щастя, описували якісь 
щасливі моменти чи дива, робили ді-
тей щасливими після прочитання та 
малювали картину оптимістичного 
майбутнього. А ще — кожна казка, 
звісно, мала б мати мораль, щоб піс-

ля прочитання дитина зрозуміла: ось 
так робити добре, а так — погано. Та-
кож журі зважало на цікавість сюжету 
та авторську манеру писання.

Серед 212 різних творів, присла-
них на конкурс, було багато текстів, 
які зачіпали за живе. Мені особливо 
близькими є новорічні казки. У їхніх 
текстах простежується буквально 
містерія дійства — віра в Миколая, 
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чарівні перетворення на Різдво. Чи-
мало текстів — про любов до батьків, 
гарні справи, родину й повагу. Хоча 
були і такі твори, які не надто відпо-
відали нашим уявленням про казки 
— наприклад, про малих вампірів…

Отримали ми й дуже багато хо-
роших віршованих текстів. Але за 
програмою конкурсу обирали лише 
прозові твори. Тож, ймовірно, вони 
мають нагоду потрапити до наступ-
них проектів, які невдовзі будуть ого-
лошені благодійним фондом „Щастя 
завжди поруч“.

Прочитані твори спонукатимуть 
пані Лесю до написання казок зимо-
вого циклу — про гарних дітлахів, які 
заслужили свої подарунки, про зимові 
пригоди в лісі, його чарівних мешкан-
ців. Вона впевнена, що в неї з’являть-
ся і тексти про дружбу та взаємини між 
дітьми, бо це дуже важливо.

Книга „Щастя у віконці“ матиме 
ілюстрації (до проекту приєдналося 
вісім ілюстраторів) і чотири розді-
ли: „Казки про дива“, „Казки про зві-
рят», „Казки про діток“, „Казки про 
зиму та Миколая“. Першими читача-

ми книжки-новинки (її тираж у п’ять 
тисяч примірників видасть львівське 
видавництво „Апріорі“) стануть діти 
з багатодітних сімей та діти-сироти. 
Презентацію „Щастя у віконці“ запла-
новано на 17 грудня, під час „Карна-
валу казок“, який щороку організовує 
фонд „Щастя завжди поруч“. У планах 
— читацькі клуби за участю авторів, 
арт-терапевтів та аніматорів. А поки 
що йде збір коштів для друку книжки —         
http://www.money-for-projects.com.

Наталя ЯЦЕНКО

творча зустріч

У пошуках щастя без віз
Львів, а власне його культова кав’ярня „Вірменка“, став минулої 

п’ятниці місцем передпрем’єри нового роману найбільш 
відомого у світі українського письменника Андрія Куркова. Його 
багатосторінкова „Шенгенська історія“ — респект Литві, яка 
підтримала нас у часи Майдану. Ця маленька країна та її жителі 
уособлюють і мрії українців — мати свободу, бути у Європі.

Новий твір Андрія Куркова — це 
розповідь письменника про долю 
трьох пар молодих литовців, які, зра-
дівши можливості долати кордони без 
віз, вирушили шукати щастя в Західній 
Європі, зокрема Парижі та Лондоні. 
Сподівання, кохання, відкриття — 
генеральний директор видавництва 
„Фоліо“, де роман виходить друком, 
Олександр Красовицький перекона-
ний, що „поціновувачі книг Куркова 
отримають абсолютно нетиповий для 
нього текст, книга стане головним но-
ворічним чтивом країни“.

Сам автор під час зустрічі зі львів-
ськими шанувальниками розповів про 
особливості творення роману, якому 
передували подорожі:

— Допоки їздив, то інколи зміню-
вав у романі сюжетні лінії. Бо коли 
мандруєш, то помічаєш такі речі, про 
які навіть не знають люди, що поруч з 
ними живуть. Як приклад, на півночі 
Франції я знайшов мінний ліс, огоро-
джений колючим дротом. Виявилося, 
що це територія, яка ще з часів Першої 
світової війни на десять метрів углиб 
всіяна мінами, і яку пробували кіль-
ка разів розмінувати, але опісля там 
знову підривалися люди — скоріш за 
все, це були пастухи, які шукали своїх 
овець. Врешті-решт європейцям на-
бридло розміновувати ліс, і вони його 

просто обгородили. Франція хотіла 
подарувати цю територію канадцям, 
але ті відмовилися, лише встановили 
пам’ятник — там загинуло 15 тисяч 
канадських вояків. Цей ліс відіграє 
у моєму романі центральну роль, це 
символ того, як минуле постійно на-
гадує про себе.

Взагалі, у кожної країни є багато 
таємниць. Литва була єдиною краї-
ною Радянського Союзу, де продуку-
вали чорні ящики для літаків. Каунас 
— місто, де є найбільший у світі музей 
чортів. Та, з другого боку, в Литві, у 
маленькому місті Анікщай є єдиний 
в Європі музей ангелів. І я не міг цих 
фактів у романі не використати. Тому 
одна з пар героїв живе в тих містах: 
хлопець — у місті чортів, дівчина, як 
і годиться, — у місті ангелів.

Допоки їздив Литвою, познайо-
мився з багатьма литовцями, всі вони 
запрошували до себе. Литовці — це не 
один народ, а чотири групи з різними 
характеристиками, цікавою культу-
рою, зокрема магічною літературою, 
яка, сподіваюся, колись прийде до нас 
через переклади.

Андрій Курков неоднозначно оці-
нює відкритість кордонів і змішуван-
ня народів. Збільшення чисельності 
європейців має свої наслідки: напри-
клад, двох поляків у Лондоні вбили 

гопники, бо вони вночі, йдучи вули-
цею, голосно розмовляли по-поль-
ськи. Звичайно, що литовці, змішав-
шись із європейськими народами, 
більш непомітні, бо їх дуже мало.

У „Шенгенській історії“ є багато 
фотографій. А на форзаці маємо карту 
подорожей героя Кукутіса — першо-
го литовця, який перейшов відкритий 
кордон опівночі 21 грудня 2007 року.

Чому саме Львів став презентацій- 
ним місцем нового твору письмен-
ника? Зі Львовом частково пов’язана 
творчість Куркова — у 2012-му він 
написав „Львівську гастроль Джимі 
Хендрікса“, а також частину „Шенген-
ської історії“ Андрій Курков писав теж 
у Львові. До того ж, тема львівських 
хіпі не полишає уяву автора — ймовір-
но, він напише її продовження, цього 
разу документальне.

Наталя ЯЦЕНКО



ч. 31 [2950]
27 жовтня — 2 листопада 201620 КУЛЬТУРА

за філіжанкою кави

Не завжди доречно 
створювати фільм для 
глядача
Про українське кіно говоритимемо з істориком за фахом, музикантом       

і режисером за покликанням Остапом Костюком. Його документальний 
фільм „Жива ватра“ вже встиг отримати багато міжнародних визнань                
і тепер проходить випробування в українського глядача.

— На Вашу думку, чи в 
наш час розвивається укра-
їнське кіно?

— Розвивається. То, 
напевно, найбільш влучне 
визначення того, в якому 
стані перебуває українське 
кіно. Останніми роками 
з’явилися фільми, маємо 
український прокат, я бачу 
роботу своїх колег. Якийсь 
рух відбувається — так. Але 
не можна говорити, що це 
розквіт. Українське кіно 
нарешті почало розвива-
тися після років шаленого 
застою, нищення школи 
старого кінематографу і, 
можливо, після конфліктів 
поколінь, після переходу 
до іншого ринку праці. У 
нашому законодавстві не 
прописані норми розвитку 
кіноіндустрії, якщо гово-
рити про договори, фільми 
як продукцію. Нарешті вда-
лося домогтися того, що на 
фінансування українсько-
го кіно виділятимуть дер-
жбюджетні кошти. Отож, 
насправді щось рухається, 
хоч і ще дуже якось невиди-
мо. Надіюся, що результат 
сучасного розвитку буде 
видно через рік-два. 

— Отже, основна про-
блема — фінансування чи й, 
попри те, є інші?

— Насправді проблем 
багато. Фінансування — 
дуже вагома проблема, 
можна сказати, що основ-
на, адже кіно потребує ве-
ликого фінансування, без 
грошей його не буде. За цим 
стоїть робота багатьох лю-
дей, студій. Робота затрат-
на — як людським ресур-
сом, так і своєрідним тех-

нічним забезпеченням. Але 
є й інші творчі проблеми. 
Наприклад, у студентів-кі-
нематографістів виклада-
ють люди, які або взагалі не 
мали практики, або вона в 
них дуже мала, адже у 90-ті 
роки фінансування фільмів 
скоротили шалено. Тому є 
проблема різного розумін-
ня молодих практиків, які 
хочуть щось робити, і те-
оретиків, які часто не пе-
редають студентам належ-
ного практичного досвіду, 
адже не мають його. Так, у 
нас є багато талантів, але 
в самій фаховій підготов-
ці — проблеми. Як доказ 
того — практично нема 
серйозних випускників, які 
зі своїм університетським 
дипломом можуть сказати: 
„Я готовий зробити кіно!“. 

Також бракує продюсе-
рів, адже продюсерський 
менеджмент у нас не розви-
нений, бракує команди, до-
брої інфраструктури, тому 
що в кінотеатрах не готові 
брати в прокат українське 
кіно, там бояться, що народ 
не піде. Так, на сьогодні в 
Україні ніхто не заробляє 
на кіно, бо нема органі-
зованого прокату. Також 
нема фахівців, які могли би 
бути директорами картин, 
немає юристів, які можуть 
захищати авторські права.

Тобто творення кіно-
фільму — це ціла система, 
яка починається зі знімаль-
ної групи і закінчується ме-
неджментом кінотеатрів, 
промоцією. Вона ще не по-
будована як слід, лише стає 
на ноги. Отже, найбільші 
проблеми — фінансова й 

організаційна. Тобто му-
сить бути чітко налагодже-
на система від зйомки до 
кінотеатру.

— Яке кіно потрібно гля-
дачеві? Що робити, щоб на-
род на нього пішов?

— Я не знаю яке. Не 
хотів би про це думати, 
адже я не сторонній, не 
аналітик, а зацікавлений 
у розвитку кіно. Я роблю 
фільм не для глядача, не на 
держзамовлення, а тому, 
що досліджую певну тему. 
Не треба думати про ау-
диторію, треба виховува-
ти її. Не завжди доречно 
творити для аудиторії, бо 
часто те, що для аудито-
рії, є по телебаченню. Там 
на найневимогливішо-
го глядача розрахований 
низькопробний продукт. 
Створюючи такий контент, 
творці фільму думають про 
глядача як про недорозви-
неного. Це все робимо на 
шкоду, коли маємо намір 
створити щось солоденьке, 
приємненьке і для тих, і для 
тих... Насправді ж глядач — 
це кожна окрема людина, з 
різними смаками, які часто 
кардинально відрізняють-
ся. Кіно потрібно робити, 
як кажуть добрі майстри, як 
для себе. Тоді ти як режисер 
залишаєшся зі своїм кри-
терієм, але вже не вважаєш 
глядача якимось дурнішим, 
що він щось не зрозуміє. 
Треба найперше думати про 
свого глядача і створювати 
фільм на високий смак і з 
більшими стараннями. 

Якщо ж я керуватиму-
ся тим, яке кіно потрібне 
глядачеві, то насправді не 

робитиму того, що потріб-
но. Коли готуєш фільм, то 
на 4 – 5 років безкоштовно 
занурюєшся в стихію. Тому 
перед тим треба добре по-
думати, чи того всього 
треба і навіщо. А про те, чи 
фільм сподобається гляда-
чеві, можна вже говорити 
під час монтажу, не раніше. 

— Ваш фільм „Жива ва-
тра“ отримав багато між-
народних визнань. А в Укра-
їні?

— Зараз відбувається 
прокат. У деяких містах бу-
дуть додаткові покази. Тому 
ще не маю статистики про 
перегляди, але вже є гар-
ні відгуки, знаю, що люди 
йдуть на кіно. Ми вклали 
багато праці у донесення 
фільму до кінотеатрів. Це 
не розважальний жанр, 
тому заповнити зали не так 
просто. Вважаю за успіх, 
що ми таки прорвалися в 
прокат, що фільмом заці-
кавилися люди. Для цього 
працювали довго і великою 
командою, максимально за-
діяли медійні джерела. Спо-
діваємося і на телепрокат, 
адже створили телеверсію 
фільму. Не хочу прихвалю-
вати нашу працю, але й не 
применшуватиму її. Дода-
ють певності закордонні 
призи, особливо єдина спе-
ціальна нагорода журі на 
Канадському міжнародно-
му фестивалі Hot Dogs у но-
мінації „світова повноме-
тражна документалістика“. 
Відчуття зробленої справи —                                                                                                                                     
це найбільше досягнення у 
створенні фільму. 

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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львів науковий

Премії для учених, підтримка 
конференцій і лекцій

У Львові стартує програма „Львів науковий“ на 2016 – 2017 рр., 
що передбачає підтримку талановитих учених, сприяння 

розвитку науки у місті та промоцію Львова як осередку освіти 
й науки. Передбачено фінансування програми у розмірі 250 тис. 
грн — на конкурс соціально-наукових проектів і 250 тис. — на 
премії талановитим ученим. Дедлайн подачі заяв на участь              
у конкурсах проектів і на преміювання — 18 листопада.

Програму „Львів науковий“ на 
2016 – 17 рр. прийнято вперше, 
ЛМР ухвалила відповідне рішення 
у вересні. Серед передбачених за-
ходів: співфінансування і допомога 
в організації лекцій видатних уче-
них, проведення вагомих наукових 
ділових заходів (конкурс соціаль-
но-наукових проектів), запрова-
дження премії міського голови та-
лановитим ученим; організаційна 
допомога у проведенні масових за-
ходів для популяризації наукового 
потенціалу Львова (фестиваль чи 
Дні науки тощо), надання новим 
вулицям міста імен львівських уче-
них і дослідників, підтримка науко-
вих конференцій.

Премія талановитим учени-
цям. Участь у конкурсі на премію (а 
це 25 тис. грн) можуть брати вчені, 
які активно займаються науковою 
діяльністю у Львові впродовж ос-
танніх трьох років. Заявки мають 
право подавати навчальні закла-
ди, наукові інститути міста й самі 
дослідники; за обов’язковим по-
годженням заявки з проректором 
із наукової роботи вишу / дирек-
тором НДІ. При визначенні пере-
можців конкурсу до уваги брати-
муть наявність фахових досягнень 
претендента (публікації, патенти 
тощо), наявність викладацького 

стажу, цікавих ідей для розвитку 
міста.

Конкурс соціально-наукових 
проектів. Мова про такі заходи, 
як конференції, лекції видатних 
учених, що орієнтовані на популя-
ризацію науки та Львова як її осе-
редку. Це повинні бути проекти, 
які відбуватимуться у Львові (вже 
у 2017-му), не мають комерційної 
мети, є значимими для академічно-
го середовища. Заявки можуть по-
давати навчальні заклади, наукові 
інститути Львова і безпосередньо 
науковці; потрібно також вказати 
склад оргкомітету і затвердже-
ну програму майбутнього заходу, 
підтвердження участі доповідачів 
у ньому. Проект-переможець отри-
мує одноразову грошову винагоро-
ду у розмірі не більше ніж 25 тис. 
грн (передбачуваний максималь-
ний обсяг дофінансування з місько-
го бюджету Львова — 75% вартості 
проекту, що не має перевищувати 
згадану суму винагороди).

Докладніше про умови участі у 
конкурсах – на http://lvivconvention.
com.ua/uk/. Заявки варто надсила-
ти на info@lvivconvention.com.ua 
або занести особисто за адресою:                                                    
пл. Ринок, 1, кімн. 416.

Підготувала Ірина ШУТКА

наш календар
30 жовтня — День автомобіліста і дорож-
ника.
30 жовтня — День політв’язня.
1 листопада — День Листопадового чину 
(проголошення ЗУНР). 

Пам’ятні дати
27.10.1728 — народився Джеймс Кук, англій-
ський мореплавець, який відкрив Австра-
лію.
27.10.1745 — народився Максим Березов-
ський, відомий український композитор.
27.10.1887 — померла Олександра Псьол, 
українська поетеса-демократка.
27.10.1931 — померла Христина Алчевська, 
українська поетеса.
28.10.1894 — помер Омелян Огоновський, 
український літературознавець, автор „Іс-
торії літератури руської“.
29.10.1889 — народився Нестор Махно, лі-
дер селянського руху в Україні, „гуляйпіль-
ський батько“.
29.10.1914 — перемога Українських Січових 
Стрільців на горі Ключ.
30.10.1947 — помер Юрій Клен, український 
поет і літературознавець.
31.10.1853 — народився Микола Кибальчич, 
автор проекту ракетного двигуна.
1.11.1918 — проголошення Захiдно-Україн-
ської Народньої Республiки (ЗУНР).
1.11 – 4.11.1937 — дні страти тисяч соло-
вецьких в’язнів (серед них — українських 
лiтераторiв i культурних дiячiв Валер’яна 
Полiщука, Миколи Зерова, Валер’яна Пiд-
могильного, Павла Филиповича, Григорiя 
Епiка, Леся Курбаса, Миколи Кулiша та ін-
ших) до „двадцятиріччя Жовтневої рево-
люції“ у Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит Української 
греко-католицької церкви, визначний гро-
мадський діяч i меценат української куль-
тури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій Мель-
ник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1878 — народився Антон Манастир-
ський, український живописець.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ставнійчука Василя Петровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гаврецького Володимира Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Нестеренко Марії Олександрівни;
дипломи магістра ВК № 45320769 та бакалавра 
ВК № 47733622, видані Національним універ-

ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бісик 
Мар’яни Степанівни;
студентський квиток №  09644524, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Юркіної Влади Ігорівни;
студентський квиток №  10966417, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Доброгорської Емілії Оле-
гівни;
студентський квиток № 11341123, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Буртник Анни Романівни;
студентський квиток № 11341671, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-

техніка“ на ім’я Левицького Олександра Ан-
дрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Любки Вікторії Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Марченка Максима Віталійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мотигіна Сергія Дмитровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Стецківа Юрія Юрійовича.
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in memoriam

Не стало великого українця —                                      
Богдана Гаврилишина
„Усе в своєму житті я починав із мрії“, — так любив 
повторювати великий українець, видатний україн-
сько-канадсько-швейцарський економіст, громад-
ський діяч, меценат Богдан Дмитрович Гаврилишин. 
24 жовтня у 90-річному віці він пішов із життя у сво-
їй рідній Україні в Києві. 

Богдан Гаврилишин багато працював з молоддю, 
свято вірив у те, що Україна, маючи величезний по-
тенціал, у найближчому майбутньому, саме завдяки 
молодим людям, стане успішною і багатою держа-
вою. У Львівській політехніці діяч двічі зустрічався 
зі студентами і щоразу наголошував, що вірить у 
силу і свідомість української молоді. 

Він був одним із найу-
спішніших українців у світі. 
Створив Міжнародний центр 
перспективних досліджень, Міжнародний інститут 
менеджменту в Індії, після — в Україні. Став спів-
засновником Європейського форуму з менеджмен-
ту у Давосі (тепер Світовий економічний форум). 
Був консультантом компаній General Electric, IBM, 
Unilever, Phillips, радником кількох країн. 

За значний внесок у розвиток України на честь 
90-річчя отримав почесні нагороди — орден Свобо-
ди від Президента України та орден Святого Миколи 
Чудотворця від Патріархату УПЦ (КП).

Легалізація заробітної плати — запорука 
майбутнього!

Одним із пріоритетних напрямків державної політики 
є детінізація заробітної плати. Своєчасна сплата внесків 
до Пенсійного фонду є запорукою соціальної стабільності 
в країні. Кожному громадянину гарантується право заро-
бляти собі на життя працею та отримувати за це винаго-
роду у вигляді заробітної плати не нижче від визначеної 
законом. Мінімальна заробітна плата є державною соці-
альною гарантією, обов’язковою на всій території України 
для підприємств усіх форм власності і господарювання.

Встановлений розмір мінімальної заробітної плати на 
сьогодні — 1378 грн.

Винагорода за виконану роботу є основним джерелом 
формування доходів працюючих громадян та основою при 
розрахунку розміру пенсії.

Тіньові процеси у сфері виплати заробітної плати на-
були особливого поширення, питання виплати офіційної, 
прозорої заробітної плати сьогодні дуже актуальне.

Негативні наслідки неукладання трудових відносин, 
виплати „заробітної плати в конвертах“ відчувають як 
самі роботодавці, працівники, так і члени територіаль-
них громад та суспільство загалом. Адже використан-
ня найманої праці без оформлення трудових відносин 
призводить до позбавлення працівника: гарантованого 
розміру заробітної плати; права на оплачувану відпуст-
ку, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; права на 
оплату лікарняного; права на достроковий вихід на пен-
сію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права 
на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте 
в шкідливих умовах праці; права не працювати у вихід-
ний і святковий день; права на допомогу по безробіттю; 
права на соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві й професійних захворювань; права на зара-

хування виробничого стажу; права на матеріальне забез-
печення в порядку соціального страхування в старості.

Керівництво району, управління Пенсійного фонду 
України в районі  постійно звертають увагу на легаліза-
цію виплати заробітної плати, цивілізоване оформлення 
трудових відносин між працедавцями та найманими пра-
цівниками. Від рівня заробітної плати найманих праців-
ників прямо пропорційно залежить надходження податку 
з доходів фізичних осіб — основного джерела наповнення 
місцевого бюджету, відповідно до величини грошових по-
токів якого залежить утримання місцевої інфраструктури.

Виплата заробітної плати нижче встановленого держа-
вою мінімального рівня і „у конвертах“ без сплати єдиного 
внеску є грубим порушенням конституційних норм, галь-
муванням соціального розвитку суспільства та позбавляє 
найманих працівників права на забезпечене майбутнє.

Мета в нас одна — дійти до кожного громадянина і ро-
ботодавця, що у свою чергу забезпечить фінансову стабіль-
ність пенсійної системи.

Вирішити проблему легалізації заробітної плати мож-
ливо лише спільним зусиллям, тому органи влади постій-
но спрямовують діяльність на ліквідацію заборгованості з 
виплати заробітної плати, з метою реалізації ефективного 
державного нагляду та контролю за додержанням законо-
давства про працю, забезпечення конституційного права 
громадян на своєчасне одержання заробітної плати.

Шановні громадяни! Не дайте позбавити себе соціаль-
них благ, забезпечте собі майбутнє, не сприяйте порушен-
ням трудового законодавства!

Управління ПФУ                                                                                                                
в Залізничному районі м. Львова
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Колектив кафедри технології біологічно 
активних сполук, фармації та біотехнології 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює сердечне співчуття 
доценту  кафедри, кандидату технічних наук 
Романі Омелянівні Петріні та її родині з 
приводу тяжкої втрати — передчасної смерті її

батька.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
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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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 161761

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 Наталії ПАВЛИШИН.

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад 
завідувачів кафедр: 

•	 автомобілебудування;
•	 інформаційних технологій видавничої справи;
•	 механіки та автоматизації машинобудування;
•	 обліку та аналізу;
•	 технології управління.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі 

документи: заяву; особовий листок обліку кадрів з фотографією; 
автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені і 
вчені звання; список друкованих праць і винаходів із зазначенням 
публікацій в журналах, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus, Web of Science) та індексу Гірша, завірених за 
встановленим порядком; згоду на збір та обробку персональних 
даних; копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення посад завідувачів кафедр 
допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора чи 
кандидата наук та вчене звання доцента чи професора відповідно 
до профілю кафедри, а також стаж науково-педагогічної роботи 
не менше 10 років.  

Термін подання документів на конкурс – місяць з дня 
опублікування оголошення в газеті.

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

Житлом університет не забезпечує.                                     
 Ректорат

  

до ювілею

„Моя 
Політехніка“

Адміністрація Львівської політехніки 
спільно з освітнім студентським тиж-
невиком „Аудиторія“, за підтримки 
Колегії та профкому студентів оголо-
шують збір світлин на виставку з наго-
ди 200-літнього ювілею університету 
— „Моя Політехніка“. 

Тематика фотографій — найрізнома-
нітніша:

 • корпуси і цікаві закутки альма-ма-
тер;

 • слідами видатних політехніків;
 • життя університету вирує;
 • студенти, навчання, дозвілля.

Мінімальний розмір світлин 2480×3508 
пікселів чи формату А4.

До участі запрошують усіх охочих. 
Надсилати світлини в електронному 
варіанті можна на електронну адресу: 
audytoriya@gmail.com та приносити за 
адресою: вул. С. Бандери,12, кімн. 229.

Останній день прийому світлин —                        
25 листопада 2016 року.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 
20,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 

• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;                  
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 
E-mail: info@polynet.lviv.ua, audytoriya@gmail.com
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