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Що Ви знаєте про стартапи?
Ольга Станішевська, студентка першого курсу магістратури 
Інституту адміністрування та післядипломної освіти:

„Це перший професійний досвід“
Коли я дізналася про стартапи, то відразу зацікавилася ними. Про-
йшла курси стартап-депо у Львівській політехніці, які дали мені 
теоретичні і практичні засади про те, як реалізовувати стартап, 
які моменти враховувати, на що звертати увагу, адже одна справа 
— продумати ідею і уявляти, як це буде класно, а друга — зробити 

конкретні кроки до її втілення, зрештою, успішно втілити.
Я вже кілька разів розробляла свої стартапи. Тому коли тепер у Політехніці оголосили 
конкурс стартап-проектів, то без вагань вирішила взяти участь у ньому. Ми з друзями 
згуртувалися в команду, створили концепцію, алгоритм дій, який потрібен для реа-
лізації програмного забезпечення на краудфандинговій платформі. Участь у таких 
заходах для мене є першим професійним досвідом. Можливо, я організую колись свій 
бізнес і цей перший досвід мені знадобиться.  

Назарій Довгун, студент третього курсу Інституту економіки і 
менеджменту:

„Стартап допомагає студентові 
розвиватися“
До стартапів ставлюся дуже позитивно. Оскільки ще не брав 
участі у таких проектах, то знаю про стартапи лише загальні 
речі. Наразі на таке мені бракує часу. Та й треба було б думати, 
як захистити свій проект, щоб у майбутньому хтось не вкрав твої ідеї.  

Дмитро Пантелюк, студент першого курсу магістратури 
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та 
метрології:

„Вони дозволяють реалізувати свої ідеї“
Нещодавно я вперше взяв участь у стартап-проекті. Цим мене за-
цікавили викладачі кафедри адміністративного і фінансового ме-
неджменту на своїх лекціях. Я зрозумів, що проект інноваційний, 
цікавий, має зв’язок із ІТ-сферою. Робота над ним принесла мені 

велике задоволення. Тепер очікую на результат конкурсу. Як на мене, стартапи — це 
передова річ. Вона дозволяє будь-кому, хто має цікаві ідеї, їх реалізовувати. Подо-
бається, що тут не обов’язково мати бозна-які фінансові ресурси. Головне — гарна 
ідея і хороші знання з тематики, яку втілюєш у проекті. Така практика може дати 
старт до того, щоб реалізувати свій цікавий проект або ж використати його ідею до 
втілення чогось нового. 

Стартап — це початок втілення 
цікавої ідеї. Його створю-
ють на основі інновацій або 
інноваційних технологій. 
Стартап-проект можна ство-
рювати у будь-якій сфері, 
хоча здебільшого це роблять 
айтівці. Відрадно, що стартапи 
можуть створювати не лише 
фахівці-початківці, а й сту-
денти. І вони активно долуча-
ються до цього. Здебільшого 
це роблять старшокурсники, 
які вже чітко орієнтуються 
у своєму обраному фаху. 
Часто до цього їх заохочують 
викладачі. До того ж, у Львові 
діє єдина безкоштовна школа 
для стартаперів Startup School 
University Edition, де студенти 
мають можливість послу-
хати успішних підприємців, 
відчути життя стартапера, так 
би мовити, „зісередини“ та 
сформувати свою бізнес-ідею. 
Також відрадно, що успішні 
стартапери готові ділитися 
своїм досвідом із початків-
цями і давати їм конкретні 
поради. 

Найважливіше у стартапі — це 
створити добрий бізнес-план. 
Фахівці зі стартапу також 
радять критично ставитися до 
своїх ідей та перевіряти їх ме-
тодами експерименту, ефек-
тивно оцінювати стан речей, 
шукати гроші на реалізацію 
проекту не на етапі перевірки 
гіпотез, а тоді, коли вже все 
працює. Не слід забувати і про 
авторське право, патентуван-
ня та інші правові моменти 
створення стартапу. 

Робота зі стартап-проектом по-
требує не лише певних знань, 
зокрема про ринок інвести-
цій, розуміння своїх бажань 
і чіткого бачення їхнього 
втілення, а й чимало часу. Для 
багатьох саме проблема часу 
стає перешкодою до того, 
щоб взятися за таку серйозну 
справу. Однак ті, які насміли-
лися це втілити, не шкодують. 
Адже їхні реалізовані ідеї 
часто стають добрим стартом 
не лише для створення нового 
і цікавого проекту, а й саморе-
алізації у професійному плані. 

Олег Незвищук, студент другого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Я ще не зовсім обізнаний у цьому“
Наразі я не цікавився стартапами. Але думаю, що якби була на-
года, то охоче створив би свій стартап. Головне, щоб його тема 
була цікава, мала дотичність до моєї майбутньої професії. Думаю, 
що участь у стартапах може стати для мене особистим здобутком. 
Мати стартап у своєму портфоліо не завадить. А в майбутньому 
це може знадобитися вже в роботі. 

Міркувала та опитувала Ірина МАРТИН
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конференція трудового колективу

Працюємо на імідж університету
В актовій залі першого навчального корпусу 25 січня відбулася 

конференція трудового колективу Львівської політехніки. Із 
звітом про роботу університету у 2016 році та про основні завдання 
на 2017-ий виступив ректор професор Юрій Бобало.

Вагомі здобутки 2016 року

Юрій Ярославович відзначив, 
що університет завершив 2016 рік 
з вагомими здобутками. Найяскра-
вішим серед них стало відзначення 
200-літнього ювілею. Перегляд дати 
створення альма-матер дозволив По-
літехніці ввійти до десятки найстарі-
ших технічних університетів Європи 
та світу. Неабияким досягненням є і 
входження (вперше), спільно із чо-
тирма українськими вишами, у сві-
товий рейтинг університетів Times 
Higher Education.

Успішно минула й вступна кам-
панія: Політехніка торік отримала 

максимальне державне замовлення 
за всіма спеціальностями (на 25 відсо-
тків більше від держзамовлення 2015 
року). За новим переліком спеціаль-
ностей розроблено і затверджено 245 
освітніх програм для бакалаврського, 
магістерського та науково-освітнього 
рівнів.

У звітному періоді виконано 
майже 40 освітніх і наукових проек-
тів (26 освітніх грантів, зокрема за 
програмами Erasmus+ та Tempus), 7 
наукових грантів і проектів, 2 про-
екти в рамках міждержавних угод та 
3 госпдоговори. Надходження від 
міжнародної наукової діяльності 
становить 1,6 млн грн. Працівники 

університету подали 100 проектних 
пропозицій на здобуття міжнарод-
них грантів. Більше ніж удвічі (по-
рівняно з минулим роком) зросла 
кількість статей, опублікованих у 
журналах, що входять до наукоме-
тричних баз даних. У межах освітніх 
та наукових європейських проектів 
створено три нові лабораторії: одну 
— на кафедрі прикладного матеріа- 
лознавства та обробки матеріалів 
ІІМТ, дві — на кафедрі програм-
ного забезпечення ІКНІ. Кафедрі 
ІВТ (ІКТА) фірма IFM Electronic 
(Німеччина) передала понад 30 
найсучасніших сенсорів фізичних 
величин, а також відповідне про-
грамне забезпечення для оснащен-
ня науково-навчальної лабораторії. 
ІЕСК розширив базу лабораторного 
обладнання від фірм Hager Group 

конкурс

За підсумками десятирічних перегонів
Львівська політехніка очолила рейтинг університетів за версією телеком-

конкурсу Vodafone „Професіонали майбутнього“.

Такі результати кон-
курсу впродовж десяти 
років серед студентів, які 
навчаються на телекому-
нікаціях. До топ-трійки 
вишів за кількістю при-
зових місць, які здобу-
ли студентські команди 
протягом 2006 – 2016 рр., 
увійшли технічні навчаль-
ні заклади Львова, Одеси 

та Покровська (Донецька 
область).

Трійку лідерів очолила 
Львівська політехніка. Її 
команди перемагали в кон-
курсі чотири роки поспіль. 
Упродовж десяти років 
університет здебільшого 
виборював призові місця 
та лише один раз був на 
четвертому місці.

На другому місці 
топ-трійки — Донецький 
національний технічний 
університет, який зараз діє 
у Покровську. Його коман-
ди тричі демонстрували 
найкращі наукові роботи і 
п’ять разів здобували при-
зові місця. Трійку лідерів 
завершує Одеська націо- 
нальна академія зв’язку 
ім. О. Попова, студенти 
якої тричі ставали пере-
можцями конкурсу і двічі 
були серед лідерів.

За результатами захисту 
наукових робіт „Професіо-
налів майбутнього“ коман-
ди вишів також відзначені 
у різних номінаціях. Най-
фундаментальніші тео-
ретичні знання проявили 
студенти Київської полі-
техніки, найпрактичніші 
рішення, готові до опера-
тивного впровадження, 

представляв Дніпровський 
національний університет 
ім. О. Гончара, а найакту-
альніші розробки проектів 
протягом 10 років пропо-
нував Харківський політех-
нічний інститут. Премію за 
найбільш інноваційні про-
екти здебільшого отриму-
вав Державний університет 
телекомунікацій (м. Київ). 
Найцікавіші ідеї відзна-
чені у команди Націо-                                                                    
нального авіаційного уні-
верситету (м. Київ), а най-
перспективніші проекти 
з погляду IT представляв 
Харківський національ-
ний університет радіо-                              
електроніки. За проекту-
вання рішень відзначено 
Запорізький національний 
технічний університет, а 
найзмістовніші проекти 
готували команди Терно-
пільського національного 
технічного університету 
ім. І. Пулюя. 

Ірина МАРТИН

Закінчення на 10 с. m
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тренінг

Навчання для викладачів
Викладачі Інституту економіки і менеджменту Львівської 

політехніки завершили навчання та успішно пройшли 
сертифікацію за програмою Британської Ради Researcher Connect.

Researcher Connect — це низка 
модулів, спрямованих на розвиток 
комунікативних навичок учених, які 
необхідні для успішного міжнарод-
ного спілкування та співпраці. Тре-
нінг відбувався на базі Франкового 
університету. До участі зголосилися 
160 осіб, з яких відібрано 20. Щоб по-

трапити на тренінг, треба було до-
вести рівень знання англійської не 
нижче В2, участь у міжнародній на-
уковій комунікації та обґрунтувати 
свою мету участі в проекті. Четверо 
викладачів ІНЕМу успішно пройшли 
відбір. Це Наталя Горбаль і Катери-
на Дзюбіна з кафедри ЗМД, Андрій 

Дзюбіна (кафедра МО), Мар’яна 
Жураковська (кафедра ЕПІ).

— Під час навчання учасники 
отримали поглиблене розуміння 
та інструменти для ефективного 
спілкування, незалежно від ситу-
ації чи контексту, набули навичок 
написання успішних пропозицій та 
заявок за вимогами програми „Гори-
зонт-2020“. За результатами навчан-
ня учасники розробили та публічно 
захистили власні проекти, отримали 

міжнародна співпраця

На практику до Німеччини
Нещодавно Львівська полі-

техніка підписала рамкову 
угоду про співпрацю з Торго-
во-промисловою палатою Ер-
фурта (столиця Тюрингських 
земель у Німеччині). За її умо-
вами, студенти коледжів та ін-
ститутів університету зможуть 
проходити практику на підпри-
ємствах Тюрингських земель, а 
викладачі — стажуватися.

З цієї нагоди ректор Львівської 
політехніки Юрій Бобало та прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
Роман Корж відвідали столицю Тю-
рингії — місто Ерфурт. У підписан-
ні угоди взяв участь посол України 
у Німеччині Андрій Мельник, а та-
кож прем’єр-міністр Землі Тюрин-
гії Бодо Рамелов, голова правління 
Торгово-промислової палати Ер-
фурта професор Геральд Грузер. 

Тюрингія — одна з 16-ти земель 
Федеративної Республіки Німеччи-
ни. Її Торгово-промислова палата 
займається не лише розв’язанням 
важливих економічних питань, а й 
навчанням та стажуванням кадрів 
на підприємствах регіону, а також 
країн, які мають німецькі інвестиції.

— Це досить масштабна угода, 
— коментує проректор Політех-
ніки Роман Корж. — Важливо, що 
стажуватися на німецьких підпри-
ємствах зможуть студенти не лише 
університету, а й коледжу. Насампе-
ред ідеться про майбутніх механіків, 
які вчаться в автодорожньому коле-

джі, а також студентів Інституту 
інженерної механіки і транспорту. 
Чому кажу про студентів саме цих 
спеціальностей? Річ у тому, що Тю-
рингія в основному спеціалізується 
на автомобілебудуванні. Цікавий 
факт — 184 тюрингійські підприєм-
ства вже пов’язані з Україною, тоб-
то мають тут свої представництва, 
підприємства. Отож, наші майбут-
ні інженери, техніки, кваліфіковані 
робітники зможуть успішно працю-
вати на підприємствах із німецьки-
ми інвестиціями.

— Очевидно, студентів цікави-
тимуть критерії відбору на стажу-
вання? 

— Насамперед зважатимемо на 
успішність у навчанні, а також на 
знання німецької. Незабаром у По-
літехніці відкриємо українсько-ні-
мецький центр, де можна буде вдо-
сконалити свої знання з німецької. 

Ще до подробиць не знаємо, яким 
чином здійснюватимемо це стажу-
вання. Але втішно, що німці побачи-
ли наших студентів і повірили в них. 

— Яким чином? 
— Їхні представники вже двічі 

приїжджали до Львова, знайомилися 
фактично з усіма навчальними закла-
дами. І дійшли висновку, що з Львів-
ською політехнікою впевнено можна 
співпрацювати. 

— Отож, коли вступить у дію 
рамкова угода? 

— Можна стверджувати, що 
співпрацю розпочато. За рік споді-
ваємося отримати перші результати. 
Німці це бачать як довгострокову 
програму. Хоча кажуть, що для по-
чатку вона діятиме три роки. Німець-
ка сторона навіть готова передати до 
Політехніки необхідне обладнання 
для практичних занять. 

Ірина МАРТИН
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іменні сертифікати, — розповідає 
Катерина Дзюбіна. 

Коучем викладачів ІНЕМу була 
досвідчена консультантка міжна-
родного рівня Тара Мітчелл, яка 
вже багато років працює в країнах 
Європи, Азії та Африки, проводить 

семінари для підтримки розвитку 
навичок учених, працівників уря-
дових установ та НУО, корпора-
тивних клієнтів. Тренінги Тари 
Мітчелл націлені на сприяння 
розвитку навичок спілкування, 
підготовки інструкторів, трене-

рів, розвитку умінь формування 
грантових заявок та поширення 
академічного співробітництва, 
підвищення ефективності команд-
ної роботи і лідерства.

Ірина МАРТИН

конкурс 

„Краудфандинговий стартап“ — на 
фінішній доріжці

Чотири місяці тому експерт із краудфандингу, податковий 
консультант консалтингової компанії доктор Райнер Шенк 

із Німеччини презентував студентам-політехнікам міжнародну 
конкурсну програму. А 23 – 24 січня свої проекти демонстрували 
команди, які вийшли у фінал. 

Загалом до участі зголосилося 19 
команд — це студенти ІАПО, ІНЕМ, 
ІКТА, ІКНІ. За умовою конкурсу, у 
команді повинні бути представники 
різних спеціальностей. Упродовж ви-
значеного часу вони мали розробити 
спільнокошт-кампанію для німець-
кої компанії Business Time Solutions, 
за допомогою якої зібрати кошти для 
програмного забезпечення Tax Time 
Solutions, яке використовуватимуть 
у моніторингу, аналізі діяльності фа-
хівців з оподаткування, фінансистів 
тощо. Консультували команди доктор 
Райнер Шенк і доцент кафедри АФМ 
Оксана Химич.

Усі умови конкурсу виконали чо-
тири команди, які вийшли у другий 
тур — це Lviv Lions, White Wales, 
Pokemons, Dream Time. Оцінювало 

їх журі у складі Райнера Шенка, за-
відувача кафедри АФМ (ІАПО) Наза-
ра Подольчака, завідувачки відділу 
маркетингу та інноватики Львівської 
політехніки Олени Бобало, заступни-
ці директора зі стратегічного марке-
тингу ТзОВ „Шувар“ Ольги Саніної, 
консультантки Наталі Шуляр. 

Голова журі Райнер Шенк аналізує 
роботу конкурсних команд:

— Думаю, що для університету цей 
проект дуже корисний та інноватив-
ний. Мені було важливо відчути, на-
скільки команда справилася зі своєю 
роботою. В грі беруть участь студен-
ти різних спеціальностей — майбут-
ні айтівці, економісти, управлінці. І 
виклик конкурсу був у тому, щоб вони 
потренувалися у створенні проектно-
го менеджменту. Було важливо, щоб 

команди інтенсивно захопилися те-
мою і виключно креативно шукали, як 
її викласти і реалізувати. Особливо я 
акцентував на використанні сучасних 
технічних можливостей створення 
презентацій. Хотілося побачити бага-
то візуалізації. Наша ціль — не просто 
розробити конкретний захід, а ство-
рити певну кампанію, яка складається 
з комбінації фахових, персональних і 
часових ресурсів. 

— Чи студенти виконали ці завдан-
ня? 

— Є велика відмінність між їхніми 
досягненнями. Дві команди не змогли 
структуровано підійти до виконання, 
не повністю опрацювали інформа-
цію, подану для проекту, і не повні-
стю використали всі можливості. Їм 
треба було ретельніше стежити за 
моїми публікаціями. Я був готовий їм 
допомагати. Це був важливий момент 
командної роботи, а не одноосібної. 

— Чи мали студенти окреслену те-
матику?

— Ми визначили ціль, задали фо-
кус. А те, яким шляхом дійти до неї, це 
вже було завданням студентів. Звісно, 
я хотів індивідуального, креативного 
виконання завдань усіх членів коман-
ди.

— Чи вже визначено переможця?
— Про нього ми дізнаємося у бе-

резні, після того як команди представ-
лять свої фінальні презентації. Тому 
кожна команда має можливість стати 
ще кращою, поліпшити свій результат, 
який отримала тепер. Але на сьогодні 
зі значним відривом від інших команд 
лідирує Dream Team (на світлині). 

Хочемо нагадати, що команда-пе-
реможець отримає 2000 € й оплачу-
вану поїздку до Німеччини (для вдо-
сконалення проекту), а та, що виборе 
друге місце, — 1000 €. 

Ірина МАРТИН| С
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наука — для оборонки

Дослідні зразки чекають замовників
Науковці Львівської політехніки чимало своїх розробок виконують для 

оборонної галузі. Нині ми говоримо про наукові дослідження на цю 
тематику з науковцями-хіміками, які, незважаючи на фінансові труднощі, 
працюють над технологіями, технічною документацією, своїми силами чи 
з допомогою спонсорів готують дослідні зразки.

Науковці кафедри 
хімії та технології не-
органічних речовин                                     
(в. о. завідувача профе-
сор Зеновій Знак), беруть 
участь у різних досліджен-
нях щодо перероблення 
твердосплавних матеріа-
лів, зокрема, сердечників 
бронестійких снарядів, 
відстріляних гільз різного 
калібру, нанесення елек-
трохімічних поліфункціо-
нальних покрить для авіа-
ційної та броньованої тех-
нік, збільшення корозійної 
тривкості різних деталей, 
підвищення їхнього тер-
міну служби, зменшення 
втрат і підвищення надій-
ності техніки. На кафед-                                                                    
рі розроблено унікальну 
плазмохімічну техноло-
гію полімерної сірки, що 
дозволяє виробляти висо-
коякісні шини для колісної 
техніки.

— Одна із основних 
розробок, яку рекомен-
довано впровадити в обо-
ронну промисловість, — 
мастильна охолоджуваль-
на полімермісна рідина 
(МОР), — розповідає за-
відувач кафедри хіміч-

ної технології переробки 
пластмас Олег Суберляк. 
— Нині обробку (різання, 
шліфування, полірування 
металів) здійснюють з ви-
користанням охолодженої 
води. Вона малопродук-
тивна, дає багато браку, 
деталі після неї швидко 
зношуються, різці та ін-
струменти часто виходять 
з ладу. Ми створюємо су-
часні МОР нового поко-
ління (маємо випробува-
ний лабораторний зразок), 
які підвищують стійкість 
інструмента від 1,5 до 2,5 
раза, суттєво знижують 
енерговитрати на обробку 
металу, підвищують якість 
оброблювальної поверхні. 
З їхньою допомогою можна 
механічно обробляти на-
віть титан та деякі сплави. 
МОР, зроблений на осно-                                                                               
ві екологічно чистої води, 
містить відповідний полі-
мер і додатки, що запобіга-
ють корозії металів під час 
їх обробки. Є у нас також 
дуже цікаві, перспективні 
напрацювання медичного 
напряму. Серед них — лі-
кувальні контактні лінзи 
для очей, з допомогою яких 

можна уникнути багатьох 
операцій, вилікувати не-
виліковні травми і вираз-
ки рогівки ока. Гідрогелеві 
плівки ефективно лікують 
опіки, трофічні виразки, 
рани, що не гояться. Кон-
тактні лінзи дуже корисні 
для підводників, адже під 
водою нема природно-
го світла, а наші лінзи на 
70 відсотків поглинають 
ультрафіолет. Зараз фар-
буємо їх у жовтий колір, 
щоб менше подразнювали 
очі підводників. Для три-
валого користування ліка-
ми без шкоди для здоров’я 
створили полімерні гід-
рогелеві гранули. Маємо 
дослідні зразки, однак для 
впровадження потрібні 
кошти.

Науковці кафедр за-
гальної хімії й нарисної 
геометрії та інженерної 
графіки розробили уні-
кальний пристрій для зне-
зараження води від бак-
теріальних і органічних 
забруднень у польових 
умовах, під час бойових 
дій, в геологічних експе-
диціях, у важкодоступних 
місцях, де нема водоочис-
них станцій тощо.

— Такою водою мож-
на забезпечити бійців від 
взводу до роти, адже в по-
льових умовах не завжди 
можна воду прокип’ятити, 
— вважає завідувач кафед-
ри загальної хімії профе-
сор Володимир Старчев-
ський. — Наш пристрій 
працює за різних темпе-
ратур, маємо виставковий 
варіант (на світлині), його 
можна використовувати 
й на автомобілях. Про-
дуктивність на пілотних 
установках — 10 літрів 
за годину. Ми подавали 

запит на фінансування, 
яке оголосило МОН для 
Укроборонпрому, але наш 
винахід „не помітили“, 
хоча маємо 16 патентів, 
дві монографії, захищено 
три кандидатські і одну 
докторську дисертації. 
Друга наша спільна робо-
та з кафедрою нарисної 
геометрії та інженерної 
графіки — пристрій для 
механічного зміцнення 
артилерійських стволів 
(розробка завідувача ка-
федри професора Івана 
Афтаназіва). Цей винахід 
теж не зацікавив ні МОН, 
ні Укроборонпром. Та ми 
не опускаємо руки, працю-
ємо далі, вдосконалюємо 
свої розробки. 

— Серед багатьох на-
ших наукових розробок 
певну практичну цінність 
мають біоцидні матеріали 
для захисту пофарбованих 
покрить, зокрема, боєпри-
пасів і військової техніки, 
— каже завідувач кафедри 
технології біологічно-ак-
тивних сполук, фармації 
та біотехнології профе-
сор Володимир Новіков. 
— Зараз працюємо над 
держзамовленням щодо 
розроблення технології 
одержання біоцидних пре-
паратів широкого спектра 
застосування, над нови-
ми добавками для мастил, 
які довго зберігали б тех-
ніку. На дворічні дослі-
дження держава виділила 
два мільйони гривень. На 
природних основах (фі-
топрепаратах) розробляє-
мо медичні мазі, що швид-
ко й ефективно загоюють 
рани. В цьому плані тісно 
співпрацюємо з нашим 
медичним університетом 
імені Данила Галицько-
го, маємо спільні роботи, 
аспіранти захищаються з 
цієї тематики. Наразі ці 
мазі проходять клінічне 
випробування, та вже ма-
ємо позитивні результати: | С

ві
тл

ин
а 

Ка
те

ри
ни

 Гр
еч

ин



ч. 3 [2963]
2 — 8 лютого 2017 7СТУДІЇ

за філіжанкою кави

Успіх — це результат одинадцятої 
спроби після десяти невдалих

Тетяна Іванишин — першокурсниця магістратури ІКТА. 
Щороку бере участь у конкурсі знавців української 

мови ім. Петра Яцика. А цього разу на обласному етапі 
дівчина виборола друге місце серед філологів. 

Поєднала філологію                   
і програмування

Оскільки своє професійне май-
бутнє Тетяна Іванишин вирішила 
пов’язати з філологією, то коли п’ять 
років тому викладачка української 
мови заохочувала своїх першокурс-
ників до участі у мовному конкурсі, 
дівчина подумала: а чому б не спро-
бувати свої сили?

У школі Таня охоче брала участь 
в олімпіадах з української та англій-
ської мов, у різних конкурсах. Вибо-
рювала призові місця на шкільному, 
районному, обласному рівнях. Дів- 
чині було цікаво вивчати мови, од-
нак вирішила, що сама мова їй не від-
криє великих професійних перспек-
тив. На її думку, сьогодні актуально 
знати мову і комп’ютер. Саме цим 
зумовлений вибір — навчатися на 
філології у Львівській політехніці.

— Я людина філологічного скла-
ду, однак розуміла, що у Політехні-
ці вивчатиму і точні науки. Звісно, 
важко поєднувати технічні пред-
мети, пов’язані із філологічними, з 
програмуванням, тому що більшість 
із нас — філологи. Але коли постара-
тися, то все можливо, навіть якщо ніч 
перед іспитом з математики чи про-
грамування буде безсонна. Та це не 
біда — труднощі гартують характер 
людини, — розмірковує студентка.

Під час навчання дівчина зрозу-
міла, що їй подобається і педагогіка. 
Почала давати дітям приватні уро-
ки англійської. Однак знайти собі 
постійне місце праці і поєднувати 
навчання з роботою не наважила-

ся — розуміла, що це 
буде складно, адже 
навчання забирає 
чимало часу, бага-
то матеріалу дово-
диться опрацьову-
вати самостійно. 

Після закін-
чення бакалавра-
ту Таня вирішила 
продовжити нав-
чання у магістра-
турі на приклад-
ній лінгвістиці. 
Це надало їй можливість вивчати 
третю мову — польську (досі дівчи-
на вдосконалювала англійську й ні-
мецьку). Й оскільки бачить себе у 
лінгвістичній сфері, то вирішила, 
що недоречно змінювати напрямок:

— Найбільш ймовірно, що 
моя робота буде пов’язана з пе-
рекладознавством, можливо, і з 
комп’ютерними науками; або ж 
піду в педагогічну сферу, оскіль-
ки праця з дітьми мені приносить 
задоволення. 

У мові треба постійно 
вправлятися

Оскільки Таня вже має чималий 
досвід участі у мовних конкурсах, 
то розуміє, що кожен конкурс — це 
щось нове і цікаве. У Політехніці 
вона стала постійною учасни-
цею конкурсу знавців української 
мови. Два роки тому виборола 
друге місце на рівні вишу. А цього 
року дівчина виборола друге місце 
вже на обласному рівні.

— Це для мене було неочіку-
вано, адже про результат не по-
відомляли днів десять, то я вже 
подумала, що якби отримала 
хороше місце, то до цього часу 
було б щось відомо. Звісно, що 

така новина мене приємно 
вразила. 

Для Тані виявився не-
очікуваним не лише ре-
зультат, а й завдання 
обласного етапу. Коли в 
університеті на мовному 
конкурсі треба було ви-

правити помилки, напи-
сати твір, то тепер уже 
були завдання, пов’я-

зані із синтаксични-
ми конструкціями, 
граматикою, напи-

санням слів. Здивували доволі легкі 
фразеологізми, які треба пояснити. 
Словом, були завдання різного рів-
ня складності.

— Зазвичай люди очікують успі-
ху з першої спроби. Я ж вважаю, що 
успіх — це результат одинадця-
тої спроби після десяти невдалих. 
Тому раджу всім не здаватися, не 
втрачати ентузіазму і позитивного 
мислення навіть після... двадцятої 
поразки. 

Тетяна постійно вправляється 
у мові — стежить за мовними про-
грамами, читає тематичні статі. 
Зрештою, цьому сприяє й середо-
вище, в якому перебуваємо, адже на 
чиїхось помилках легко впізнаємо 
свої. Дівчина розуміє, що хорошим 
перекладачем вона зможе бути лише 
тоді, коли бездоганно знатиме рідну 
мову. У читанні тепер віддає пере-
вагу перекладеній літературі. Із за-
доволенням дивиться нові фільми з 
українським озвученням.

Ірина МАРТИН

вони малотоксичні, добре 
загоюють рани (наразі на 
тваринках). Розробляємо, 
екологічно безпечний, на-
півсинтетичний біопрепа-
рат, який упродовж місяця 

може рекультивувати зем-
лю. Якщо ним полити зем-
лю, скажімо у зоні бойових 
дій, то бактерії, які є у ньо-
му, „з’їдять“ нафтопро-
дукти і земля знову стане 

родюча. Біопрепарат уже 
успішно пройшов випро-
бування. На жаль, уста-
новка по синтезу таких 
сполук є лише в Німеччи-
ні, яка цим біопрепаратом 

зацікавлена. Українські ін-
вестори, на жаль, не дуже 
цікавляться нашими про-
ектами.

Катерина ГРЕЧИН
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Вчимо будувати не будинки,                            
а майбутнє
Через рік, згідно з енергетичною стратегією 

Європарламенту й Ради Європи, у країнах-членах 
ЄС споруджуватимуть будинки майже з нульовим 
споживанням енергії, які ще й самі її генеруватимуть. 
У таких будинках ми житимемо в майбутньому, й 
альтернатив немає, кажуть науковці кафедри 
будівельного виробництва Львівської політехніки 
— завідувач кафедри професор Мирослав Саницький, 
доценти Оксана Позняк і Уляна Марущак. Вони є 
авторами навчального посібника „Енергозберігаючі 
технології в будівництві“, який відзначено на Конкурсі 
монографій, підручників і навчальних посібників 
університету та який, сподіваються вчені, стане 
каталізатором впровадження в Україні новітніх 
технологій і рішень в енергоефективному будівництві.

Перші в Україні
Перше видання посібника поба-

чило світ 2012-го, друге — 2013 року, 
на часі — ще одне, адже книжка кори-
стується попитом: за нею навчаються 
у різних вишах України (Київ, Харків, 
Одеса, Рівне, Дніпро), де готують май-
бутніх будівельників. Значний інтерес 
до неї виявляють й заочники-вироб-
ничники, слухачі курсів підвищення 
кваліфікації, які шукають відповіді 
на актуалізовані професійною прак-
тикою питання. Професор М. Саниць-
кий розповідає:

— Наш посібник — чи не перше 
видання в Україні з цієї тематики. В 
ньому акумульований європейський 
досвід, а його базою став одноймен-
ний курс, який я, будучи директором 
ІБІД, ввів 15 років тому. Вже тоді було 
зрозуміло, що енергоощадність — 
важливе, актуальне для нашої держави 
питання. Тож готуємо нове видання, 
яке доповнимо відповідно до актуаль-
них змін нормативної бази: Паризька 
кліматична угода (замість Кіотського 
протоколу), наразі законопроект, а в 
перспективі закон „Про забезпечення 
енергетичної ефективності будівель“; 
уточнимо термінологію.

Вихід один
У сфері енергоощадності Україна 

не лише дуже відстає від світових ліде-
рів (Швеція, Данія, Німеччина), а й від 
найближчих сусідів. Так, у навчально-

му посібнику часто згадується досвід 
Польщі: зі вступом до ЄС там питан-
ня енергоефективності піднялось 
на якісно вищий практичний рівень, 
зокрема завдяки грантовій підтримці 
ЄС, комплексним кредитним програ-
мам з термомодернізації будинків.

— У принципі за останні роки 
в Україні помітний поступ: відбу-
ваються конференції, норматив-
на база підтягнулась, є розуміння 
проблематики (на урядовому рівні 
зокрема), виділяються певні кошти. 
Але державна політика все ж недо-
статньо ефективна: так, в держ-                                      
бюджеті на субсидії заплановано 
понад 50 млрд грн, а на енергозбе-
реження — лише 0,8. Позитивну 
динаміку уповільнюють різні чинни-
ки: спротив газових монополістів й 
енергетичного лобі, несформоване 
законодавство, недостатній рівень 
свідомості й неплатоспроможність 
населення для впровадження енер-
гоефективних технологій (одинич-
ні ініціативи громадян чи ОСББ 
системно ситуацію не змінюють). 
Нині основне для України — тер-
момодернізація наявного житло-
вого фонду, 80% якого зведено ще в 
радянський період, коли відповідних 
вимог з енергозбереження не було, 
— і ситуація тут просто катастро-
фічна. Саме житлово-комунальний 
сектор споживає найбільше енергії 
— 40% (транспорт — 28, промисло-
вість — 32). Ми ж маємо з високого 
рівня енергоємності перейти хоча б 

на середній, і утеплення старих буді-
вель дозволяє у 2 – 3 рази зменшити 
обсяг енергоспоживання (найбіль-
ше, до речі, становить потреба в опа-
ленні — 70 – 72%, решта — це гаряча 
вода, приготування їжі, електрика). 
Іншого виходу, ніж поглиблювати і 
розширювати роботу з енергоощад-
ності, у нас нема — це для України 
є питанням виживання. Слід зазна-
чити, що під час реалізації урядових 
програм з енергоефективності  може 
виявитися, що бракує кваліфікова-
них кадрів, тому нашим завданням є 
забезпечити їхню якісну підготовку, 
— констатує Мирослав Андрійович.

Комплексний погляд
Якщо один керунок — термомо-

дернізація старих будівель, то дру-
гий — проектування енергоефектив-
них будинків. Що таке пасивний або 
нульенергетичний будинок, пояснює 
Уляна Марущак:

— Для такого будинку використо-
вують новітні будівельні технології, 
зокрема ефективні стінові й теплоізо-
ляційні будматеріали, світлопрозорі 
конструкції, звернені на південь, за-
соби генерування енергії з альтерна-
тивних джерел — це все дозволяє спо-
живати в десятикрат менше енергії 
порівняно із сучасними показниками.

Питання раціонального викори-
стання енергії пов’язане з низкою 
інших аспектів, зокрема екологіч-
ним. Зниження енергетичних потреб 
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конференція

Важливі питання біодинаміки
У Києві у рамках Першого міжнародного конгресу „Органічна 

Україна-2017“ відбулася Перша міжнародна конференція 
„Біодинаміка в Україні“. Її учасниками стали науковці Народної 
академії практичного біодинамічного землеробства (НАПБЗ), яка 
працює у соціальному просторі України.

Біодинаміка — це сучасна еконо-
мічна й ефективна технологія орга-
нічного землеробства, яка дозволяє 
максимально швидко і найбільш ре-
зультативно поновити біологічний 
баланс землі та підвищити її родю-
чість. Ця наука більш глибоко пояс-
нює принципи природного балансу в 
аграрному виробництві та допомагає 
раціонально і максимально ефективно 
використовувати природні можливо-
сті землі. Прихильники біодинаміки 
проводять технологічні заходи, спря-
мовані на відновлення та поліпшення 
природної родючості землі. Правиль-
не застосування біодинамічних тех-
нологій приводить до найшвидшого 
відновлення структури землі.

Про біодинамічне землеробство 
як філософію життя та особливості 
біодинамічного методу у вирішен-
ні конкретних агрономічних питань 
присутнім розповів Моррис Меєр. А 
доповідь Маріуса Хьорнера „Біодина-
мічний метод та побудова спіралі яко-
сті“ стосувалася особистого підходу до 
розуміння ролі біодинамічного методу 
землеробства. Райнер Сакс ознайомив 

учасників заходу з особливостями ви-
робництва та застосування біодина-
мічних препаратів, а Фабіо Брескасін 
поділився італійським досвідом по-
будови сталої економіки та ринку для 
біодинамічних ферм. 

— Дискусію викликала доповідь 
Наталії Ничипорчук, адже її думки 
суперечили попереднім доповідачам. 
А повним фіаско для організаторів 
стало невизнання ферми під Києвом 
такою, що відповідає біодинамічним 
принципам господарювання, — резю-
мує уповноважений НАПБЗ, доцент 
Львівської політехніки Ярослав Кусий. 

Головне завдання конгресу — пока-
зати переваги та розкрити ризики для 
тих, хто вирішує перейти на органічне 
виробництво, відповісти на запитан-
ня споживачів органічних продуктів 
та інших учасників ринку. Учасники 
конференції мали нагоду дізнатися 
про переваги біодинамічного методу 
землеробства, зустрітися з фермерами, 
для яких особистий розвиток, створен-
ня якісної продукції та здорових від-
носин є внутрішнім покликом до дій.

Ірина МАРТИН

коротко

Львівська політехніка — 4-та в 
Україні в uniRank University 
Ranking. Цей світовий рей-
тинг відображає популярність 
вишів у мережі інтернет (на 
основі даних про відвідува-
ність сайту університету, його 
згадуваність у мережі). Лідери 
в Україні: КПІ ім. І.Сікорського, 
Сумський державний і Запо-
різький національний універ-
ситети.

Українка отримала Премію 
Салема-2016. Міжнародну 
відзнаку з математики Марині 
В’язовській (Інститут матема-
тики НАНУ, Боннський універ-
ситет) присудили за розв’я-
зання задачі, що стосується 
найщільнішого пакування куль 
у 8 та 24-вимірних просторах із 
використанням методів моду-
лярних форм. Премію надають 
за здобутки у сфері наукових 
інтересів Р.Салема, зокрема у 
теорії рядів Фур’є.

Україна на Світовому освіт-
ньому форумі. Під час фору-
му в Лондоні міністр освіти і 
науки України Лілія Гриневич 
зокрема обговорила з ві-
це-президентом Microsoft з ро-
боти із системою освіти Ентоні 
Сальсіто можливість участі 
Microsoft у технічній розробці 
інтерактивної онлайн-плат-
форми для доступу до якісних 
освітніх матеріалів, у підго-
товці вчителів за навчальними 
програмами компанії.

У Києві буде Музей науки. За 
рішенням Кабміну сучасний 
музей має бути створено на 
принципах державно-при-
ватного партнерства й на базі 
об’єктів майна Українського 
інституту науково-технічної 
експертизи та інформації. За-
плановано відкритий конкурс.

Вивчай мови у Лінгвістично-  
освітньому центрі Політехні-
ки. У ЛОЦ триває набір на курси 
вивчення англійської, поль-
ської, німецької мов. Договір 
про навчання можна оформити 
до 24 лютого. Тест для визна-
чення мовного рівня, дані про 
вартість і тривалість курсів — 
на http://www.loc.lviv.ua/.

За матеріалами інформагенцій, МОН

зменшує рівень викидів СО2, а відтак 
— ризики глобального потепління. 
Водночас це турбота не тільки про на-
вколишнє середовище, а й про власний 
гаманець: енергоефективні заходи і 
пристрої економлять наші гроші, хоча 
багатьом українцям такі новації нині, 
на жаль, не по кишені. Та, зауважують 
в ІБІД, ресурси знайдуться, якщо є усві-
домлення проблеми.

Хто мислить прогресивно
У сприянні розумінню в соціумі 

суті енергоефективності роль ква-
ліфікованих інженерів важко перео-
цінити. Слухаючи відповідні курси, 
працюючи над дипломними проекта-
ми, студенти ІБІД набувають навичок 
у розрахунках належних параметрів 
теплозахисту й термоопору, в роз-
робленні сучасних методів термо-
модернізації будинків і матеріалів, 

проведенні енергоаудиту, складанні 
енергетичного паспорта, що харак-
теризує будівлю за різними показ-
никами й дозволяє оцінити, скільки 
коштів у процесі експлуатації вона 
потребуватиме (в Україні цей доку-
мент наразі передбачений для рекон-
струйованих старих і нових будинків, 
та згодом буде обов’язковим для всіх).

— Звичайно, студенти різні, але 
більшість із них зацікавлені пробле-
мами енергоефективності; доповню-
ють, шукають, розпитують, скажімо, 
як реалізувати певні рішення у себе 
вдома. Загалом щороку цей інтерес 
зростає. Для тих, хто прогресивно 
мислить, це актуально та потрібно; 
багато хто пов’язує з новітніми під-
ходами (зокрема у комплексі з еколо-
гічністю), перспективи працевлаш-
тування або подальшого навчання, 
— підсумовує Оксана Позняк.

Ірина ШУТКА
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та ABB (загальним обсягом понад 
150 тис. грн.).

Львівська політехніка виступала 
активним учасником законотворчої 
та експертно-аналітичної діяльності 
в Україні. Юрій Ярославович особли-
во відзначив діяльність МІОКу, ІНЕМ 
та ІГСН, які активно співпрацюють з 
Верховною Радою України, долуча-
ються до розробки законопроектів, 
зокрема щодо закону України про 
транскордонне співробітництво. Ок-
рім цього, МІОК активно розвиває 
співпрацю зі світовим українством, 
реалізує серію освітніх та дослідниць-
ких проектів, а також забезпечує ве-
лику частину іміджевої роботи Львів-
ської політехніки. 

Керівництво держави високо оці-
нило роботу нашого колективу: пра-
цівники університету здобули цілу 
низку державних та інших нагород, 
серед яких 4 ордени і медалі, 2 премії 
Президента для молодих учених, 2 
гранти Президента – докторам наук 
та молодим ученим, премії та 2 сти-
пендії Верховної ради найталанови-
тішим молодим ученим. 

Ректор подякував усім працівни-
кам, студентам, аспірантам та док-
торантам, які зробили важливий вне-
сок в освітню, наукову, професійну й 
громадську діяльність, у царину мис-
тецтва, культури та спорту. Водночас 
закликав не знижувати темпів, адже в 
2017 році перед колективом стоять 
дуже важливі завдання, серед яких — 
якість освіти. Тому на порядку денно-
му — формування цілісної системи 
внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та вищої осві-
ти. Розроблено проект відповідного 
Положення, в якому визначено кон-
цептуальні засади та політику щодо 
забезпечення якості вищої освіти в 
університеті. Його найближчим часом 
буде винесено на розгляд Вченої ради. 
У 2017 році заплановано формування 
узагальнених критеріїв якості вищої 
освіти та системи їх оцінювання на за-
садах її міжнародного виміру, а також 
формування системи управління про-
цесами та процедурами забезпечення 
якості освітньої діяльності та вищої 
освіти.

Політехніки й надалі мають удо-
сконалювати освітню діяльність: 
розробити освітньо-наукові програми 

підготовки фахівців, за якими у 2017 р. 
вперше буде здійснено набір магі-
стрів. Ці програми мають передбачи-
ти 30 відсотків від усього навчання на 
дослідницьку (наукову) компоненту. 

Актуальним є і напрям міжнарод-
ної освітньої діяльності: активізація 
роботи кафедр щодо розширення 
кількості програм подвійних дипло-
мів, а також участь студентів, викла-
дачів та науковців у програмах ака-
демічної мобільності і міжнародних 
наукових грантах.

Львівська політехніка активно 
працює над розвитком інноваційного 
середовища. Цього року на базі корпу-
су, що на Колесси, 2 буде організовано 
коворкінг, стартап-школу; плануєть-
ся проведення „Lviv Tech Chalenge“ 
— конкурсів та змагань інноваційних 
проектів та стартапів, відкриття спе-
ціалізованих лабораторій і просторів 
інноваційного розвитку, організація 
краудфандингового майданчику.

Оскільки інформатизація є одним 
із визначальних напрямів у систе-
мі забезпечення якості освіти, то на 
цей рік передбачено низку заходів і 
подальше впровадження технологій 
дистанційного навчання для денної 
та заочно-дистанційної форм нав-
чання, участь у формуванні мережі 
онлайн-освітніх ресурсів.

Керівництво університету постій-
но працює над удосконаленням сис-
теми документообігу і спрощенням 
процедур, які „обтяжують“ процеси 
оформлення та погодження докумен-
тів в університеті, заплановано роз-
роблення та запровадження, системи 
електронного документообігу. 

Ректор не оминув своєю увагою й 
молодіжну політику, адже без участі 
студентів усі заплановані заходи ре-
алізувати неможливо. У цьому році 
чималої уваги буде приділено удо-
сконаленню організаційної структури 
університету.

Вже створено робочу групу, фор-
муються пропозиції щодо оптимізації 
структури університету та навчаль-
но-наукових інститутів. Питання 
організаційної структури Вчена рада 
розгляне орієнтовно у травні.

Плани і завдання
Актуальною для Політехніки за-

лишається проблема студентських 
гуртожитків. Оскільки адміністра-

ція університету впродовж трива-
лого часу це питання узгоджувала 
з Верховною Радою, Кабміном та 
МОН України, то нарешті отрима-
но позитивне рішення. Зокрема, 
кошти на будівництво та облашту-
вання гуртожитку обсягом близько 
150 млн грн. буде виділено з держав-
ного бюджету, зокрема 50 млн — уже 
цього року. Його збудують на вул. 
Відкритій, біля гуртожитку № 10. 
Будівля матиме 9 поверхів, та перед-
бачатиме 480 місць. Зараз проходить 
узгодження проектної документації 
і вже незабаром там розпочнуть бу-
дівельні роботи. Цього року буде 
облаштовано спортивні майданчи-
ки в Студмістечку на вул. Лукаша, 4. 
Передбачено капітальний ремонт 
сходів від вул. Лазаренка до Бой-
ківської, підземних переходів від 
головного корпусу до навчального 
корпусу № 4.

Один із проектів 2017 року фі-
нансує Європейський інвестиційний 
банк. Львівська політехніка є серед 
семи вишів України, які на конкурс-
ній основі ввійшли в число учасників 
проекту. Проект передбачає, зокре-
ма, реконструкцію систем опалення 
та гарячого водопостачання, тепло-
ізоляцію зовнішніх стін та фунда-
ментів, технічних горищ, заміну 
дверей та вікон. Його реалізовува-
тимуть у 13 навчальних корпусах та 
9 гуртожитках. Загальний обсяг про-
екту — близько 11 млн євро. Отож на 
питання, чи може Львівська політех-
ніка конкурувати на національному 
та світовому ринках освіти і науки, 
ректор відповів із впевненістю: 
може! Але для цього треба працюва-
ти всім разом і кожному зокрема. І 
вже сьогодні.

Відповіді на питання та 
нагороди для найкращих 

Політехніки взяли активну 
участь в обговоренні звітної до-
повіді. Окрім схвалення роботи 
ректора й адміністрації Політех-
ніки прозвучало й багато кон-
структивних пропозицій. 

На завершення Юрій Яросла-
вович дав відповіді на запитання 
студентів і викладачів. Зокрема, 
підтвердив, що стипендію з цьо-
го навчального року отримува-
тимуть 40 – 45 відсотків найдо-

m Закінчення. Початок на 3 с.

конференція трудового колективу

Працюємо на імідж університету
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стойніших. Якщо кількість сту-
дентів, які її заслуговуватимуть, 
буде більша, то й стипендіальний 
фонд буде більший, і навпаки. Всі 
студенти-пільговики отримувати-
муть соціальну стипендію. 

Делегати конференції  затверди-
ли Положення про Наукове товари-
ство студентів, аспірантів, докто-
рантів і молодих учених універси-
тету, привітали випускові кафедри, 
які посіли перші місця в рейтингу. 

Ректор вручив нагороди найкра-
щим науковцям, а голова Львівської 
обласної організації профспілки пра-
цівників освіти і науки України Марія 
Яцейко — профспілковим активістам.

Катерина ГРЕЧИН

рада інформує

Просвітяни стали на захист української мови

Перше в цьому році засідання Ради Товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки, яке відбулося 26 січня, було динамічне 

і насичене актуальними питаннями.
На початку зустрічі професор, мо-

вознавець, просвітянка Ірина Фаріон 
розповіла про небезпеку, яка знову 
нависла над українською мовою внас-
лідок спроб реформувати середню та 
вищу освіти в Україні. Окрему увагу 
Ірина Дмитрівна приділила судово-
му процесу в Конституційному Суді 
щодо неконституційності так званого 

мовного закону Ківалова-Колєснічен-
ка та розповіла про ситуацію довкола 
нового проекту „Закону про державну 
мову“. 

З цього питання Рада Товариства 
ухвалила Звернення до міністра осві-
ти і науки України Лілії Гриневич 
задля захисту україноцентричних 
предметів у середній та вищій школах 

та висловила своє ставлення до нових 
законопроектів про державну мову.

Просвітяни також обговорили під-
готовку до Шевченківських днів та за-
ходів на вшанування пам’яті ректора 
Львівської політехніки Юрія Рудав-
ського до сімдесятиріччя з дня його 
народження і десятиліття смерті.

Відбулися також вибори делегатів 
на звітно-виборну конференцію ЛОТ 
„Просвіта“ від осередку „Просвіти“ 
Львівської політехніки.

Н.П.

Звернення до Міністра освіти і науки України Л. Гриневич
Ми, члени Товариства „Просвіта“ 

Львівської політехніки — науковці, ви-
кладачі, службовці, стурбовані станови-
щем української мови в Україні та  дея-
кими ініціативами Міністерства освіти 
і науки України щодо реформування 
середньої і вищої освіти, а саме спроба-
ми применшити роль української мови 
та інших націєцентричних дисциплін у 
навчальних закладах України.

Складається враження, що сьогодні 
реформа освіти робиться лише на дого-
ду євроінтеграції і базується на досві-
дах європейських країн, які століттями 
живуть у своїх національних державах, 
мова і культура яких ніким не дискримі-
нувалася. Та вони, однак, ретельно обе-
рігають і розвивають свої національні 
мови і культури. Україна ж майже 350 
років перебувала в колоніальному ста-
новищі і війна з її мовою закріплена у 
479 циркулярах. Пройшовши складний 
колоніальний шлях своєї історії, Украї-
на навіть через 25 років незалежності, 
на превеликий жаль, ще не стала наці-
ональною державою із пріоритетом на-
цієцентричних цінностей, спрямованих 
на захист і повноцінний розвиток корін-
ної нації, вивчення її правдивої історії 
та культури. Тому механічне копіюван-
ня європейських світоглядних підходів 

до розвитку освіти і перенесення їх на 
український ґрунт вважаємо неприй-
нятними.

На наше переконання, реформа-
торські зусилля Міністерства освіти і 
науки України повинні бути скеровані 
на забезпечення розвитку україноцен-
тричних дисциплін в середній і вищій 
школах, бо, власне, вони формують 
український світогляд громадянина і є 
запорукою повноцінного функціону-
вання держави.

Наміри злиття української мови і 
літератури чи української і зарубіжної 
літератур в одну дисципліну в середній 
школі не тільки занепокоїли фахівців і 
широку академічну громаду, але й ви-
кликали загалом несприйняття політики 
Міністерства з таких важливих питань.

Доречно згадати, що в Україні, зо-
крема і за роки незалежності, здійснено 
низку майстерних перекладів із зарубіж-
ної літератури на українську, тож викла-
дання дисципліни „Зарубіжна (світова) 
література“ буде для учнів доброю мож-
ливістю через українське слово глибше 
і повніше відчути свій зв’язок і спорід-
неність з усім багатокультурним світом.

Щодо вищої школи, то вважаємо 
за необхідне скасувати чинний наказ                         
№ 642 „Про організацію вивчення гума-

нітарних дисциплін за вільним вибором 
студента“ від 9 липня 2009 року, який 
дозволив вилучити предмети „Україн-
ська мова“ та „Історія України“ із ви-
вчення в негуманітарних вишах.

Вважаємо неприпустимим внесення 
до 46 статті закону „Про вищу освіту“ 
згубного формулювання про можли-
вість писати вступні тести мовами на-
ціональних меншин (пункти 11, 12), що 
суперечить 10 статті Конституції. Задля 
виховання поваги у молодого покоління 
до державної мови всі випускники мають 
тестуватися тільки українською мовою 
(хіба що за тимчасовим винятком — лиш 
вступники з окупованих територій). 

Пропонуємо внести зміни до 7 стат-
ті законопроекту „Про освіту“ з форму-
люванням: мова викладання в освітніх 
закладах — державна, як це зазначено в 
статті 6 чинного Закону.

Просимо Вас, шановна пані Міністр, 
прислухатися до нашої думки щодо ос-
новних підвалин реформування освіти 
в Українській державі.

Прийнято на засіданні Ради Товари-
ства „Просвіта“ Львівської політехніки 
26.01.2017 р.

Голова Товариства „Просвіта“                                        
Христина БУРШТИНСЬКА,

  професор
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пам’яті героїв

„Нас тут триста, як скло, товариства 
лягло...“
В неділю практично на всій території України 

відбулися вшанування 99-ї річниці подвигу 
українських героїв, які загинули в 1918 році під час 
бою з московсько-більшовицькою армією біля станції 
Крути.

В Києві, Маріуполі, Івано-Фран-
ківську відбулися велелюдні смо-
лоскипні марші. Молебнем та хви-
линою мовчання героїзм крутян 
вшановували в Миколаєві, Херсоні, 
Одесі, Кропивницькому та багатьох 
інших містах.

У Львові цього дня відбулася 
поминальна молитва на Личаків-

ському кладовищі. До 
вшанування доєдналися 
представники міської та 
обласної влади, громад-
ськість Львова, а також 
курсанти Львівського 
державного ліцею з поси-
леною військово-фізич-
ною підготовкою імені 

Героїв Крут. Вони спільно помоли-
лися та поклали лампадки на моги-
ли учасників легендарного бою під 
станцією Крути — Ігоря Лоського 
та Андрія Лазаренка.

Та найбільше увагу львів’ян 
прикували реконструктори ГО 
„Товариство пошуку жертв вій-
ни „Пам’ять“. Вони підготували 
відтворення героїчної боротьби 
оборонців станції Крути. Театра-
лізоване дійство, яке відбувалося 
у парку „На валах“, зібрало чима-
ло глядачів, зокрема багато дітей 
різного віку, які з особливим захо-
пленням спостерігали за імпрові-
зованими боями.

Наталія ПАВЛИШИН

волонтерська спільнота

Молодіжна спільнота DoBro (виникла в березні минулого року), яка діє при Центрі студентського 
капеланства ЛА УГКЦ — це волонтерський простір, що об’єднує різноманітні проекти над 

якими працює студентська християнська молодь.

Львівська молодь засіває DoBro на Сході
— Раніше провадили діяльність 

у трьох напрямах: допомагали укра-
їнським воїнам, працювали з діть-
ми-сиротами та підтримували сім’ї, 
які опинилися в складних життєвих 
обставинах. Зараз більше уваги при-
діляємо роботі з дітьми Донеччини, 
зрештою, наш проект так і назива-
ється — „Схід“. Наприкінці мину-

лого року ми провели три табори в 
Костянтинівці Донецької області, 
спрямовані на розвиток і підняття 
національної свідомості людей, які 
живуть на сході України, — розповів 
очільник спільноти, магістр першо-
го курсу ІЕПТ Роман Дмитрів. — 
Обрали саме ту територію, бо там 
надзвичайно великий потенціал, а 

роботи як такої ніхто не провадить. 
Зараз почали створювати своєрід-
ну волонтерську спільноту з моло-
ді Костянтинівки. Маємо на меті 
навчити їх працювати самостійно, 
щоб наша започаткована праця про-
довжувалася. Приємно, що багато ві-
домих людей їздять туди з різними 
цікавими акціями, проектами. Так 
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У Києві, на Лук’янівському цвинта-
рі 29 січня перепоховали Олек-
сандра Олеся і його дружину. 
Дуже символічно, що відсьогодні 
на могилі поета буде напис у 
пам’ять про його сина — визначно-
го діяча ОУН Олега Ольжича.

Директор Інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович 
пропонує скасувати вихідний 
в Україні 8 березня, 1 та 9 трав-
ня. Натомість запропонував, щоб 
вихідним днем було 9 березня — в 
честь дня народження Тараса 
Шевченка, 8 травня — День пам’яті 
та примирення, що вшановується 
синхронно із Європою та День сім’ї, 
який відзначається кожну другу 
п’ятницю вересня. 

27 січня в Україні та світі від-
значають Міжнародний день 
пам’яті жертв Голокосту. Цей 
День проголошений резолю-
цією Генеральної Асамблеї 
ООН від 1 листопада 2005 р.,                                                                                                       
співавторами якої виступили                                                                                     
100 держав, у пам’ять про жертв 
нацистського терору під час Другої 
світової війни. Україна на держав-
ному рівні приєдналася до відзна-
чення цієї міжнародної дати у 2012 р.                                                                                   
Саме 27 січня 1945 р. війська                                                                                       
1-го Українського фронту звільнили 
в’язнів найбільшого гітлерівського 
концтабору смерті Аушвіц-Біркенау 
неподалік польського Освенціма. 

З лютого до травня львівські 
студенти-правники, разом із 
молоддю з Одеси, Харкова та 
Чернівців і США зможуть долу-
читися до навчання із протидії 
корупції. Навчання проходитиме 
у два етапи. Першу частину курсу 
проведе у режимі онлайн професор 
із Правничої школи Університе-
ту Вашингтона та Лі (США) Томас                                                          
Г. Спіді Райс. Друга частина занять 
відбуватиметься на базі Магіс-
терської програми з прав людини 
УКУ. Проводитиме їх керуючий 
партнер консалтингової компанії 
Advice Group Антон Подільчак. 
Участь у безкоштовних навчаннях 
можуть взяти студенти-правники 
3 –5 курсів львівських вишів. Для 
цього потрібно до 7 лютого зареє-
струватися. Більше про навчання 
можна дізнатися з посилання                                                    
law.ucu.edu.ua/studentiv-pravnykiv-
zaproshuyut-na-mizhnarodnyj-onlajn-
kurs-iz-protydiyi-koruptsiyi/.

За матеріалами інформагенцій

демонструємо, що нам 
не байдужа доля схід-
ної України, молоді, яка 
живе там.

DoBro більше уваги 
приділяє роботі з дітьми, 
бо на них, як зазначили 
волонтери, не має такого 
масштабного впливу ан-
тиукраїнська пропаган-
да, яка потужно працює 
на Сході. Хоча до нещо-
давнього таборування, 
яке відбувалося у Львові 
(докладніше можна про-
читати на сторінках по-
переднього числа газети), залучали 
й батьків. 

— Це до певної міри був експери-
мент і він вдався. Батьки були при-
ємно вражені, бо переконалися що у 
Львові ніхто їх не переслідував, не 
утискав. Зрештою, тут і діти, і бать-
ки намагалися розмовляти україн-
ською мовою, їм було цікаво. Тож 
зараз будемо активніше поширюва-
ти нашу роботу й на сім’ї загалом. 
Та, навіть приїхавши вже вкотре до 
Костянтинівки, помітні позитивні 
зміни. В рамках наших таборів що-
дня відправляють Літургію. Свяще-
ник ділився своїми приємними вра-
женнями, що більше людей почали 
приходити на Службу Божу з дітьми, 
— розповіла учасниця спільноти, 
магістрантка першого курсу ІЕПТ 
Богдана Карпа. 

Зараз планують проводити табір 
раз на три місяці. Та поїздки на Схід 
відбуватимуться щомісяця, бо робо-
ти дуже багато та й не хочуть втрати-
ти того запалу в молоді, який засія-
ли. Роботу проводять і дистанційно 

через соцмережі. Один із основних 
задумів активістів спільноти — за-
лучити дітей до Церкви, показати, 
що УГКЦ спроможна допомогти, 
підтримати і сприяти розвитку.

Окрім цього, молодь практично 
кожні два тижні провідує Крако-
вецьку спеціальну загальноосвітню 
школу-інтернат та Львівську загаль-
ноосвітню школу-інтернат №2. 

— Ми розробили цілу програму, 
яка розрахована на різні вікові гру-
пи. Для менших вихованців прово-
димо різні ігри, гуртки, танці; стар-
ші учні мають можливість спілкува-
тися зі семінаристами про те, що їх 
турбує. Також для всіх проводимо 
майстер-класи з малювання, розва-
жаємося різними інтелектуальними 
іграми. Зараз шукаємо волонтерів, 
які б займалися з хлопцями футбо-
лом, — додала Богдана.

До діяльності спільноти DoBro мо-
жуть долучатися всі охочі. Головне, 
щоб розуміли, що хочуть працювати. 

Наталія ПАВЛИШИН
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Увага! Говорить радіо Політехніки
Уже понад місяць політехніки мають власне молодіжне радіо. 

Цікава ідея, яка має амбіції перерости в досить масштабний 
проект і перетворитися в якісний продукт. 

Ініціатори та заснов- 
ники — Костянтин Чай-
ковський та Василь Петрук 
переконані, що радіо По-
літехніки (radio.bitbuz.in.ua) 
буде цікаве молоді, набере 
популярності і розширить 
межі слухацької аудиторії 
лише за умови, якщо його 
наповненням і веденням 
займатимуться саме сту-
денти. Студентську ідею 
підтримав і допомагає в 
її реалізації відділ марке-
тингу та інноватики Львів-
ської політехніки.

— Лише молодь для 
молоді може готувати 
цікавий інформаційний 
продукт, бо знає, що ак-
туально, в тренді і матиме 
відповідну увагу. Тільки 
так нині можна досягну-
ти успіху і стати альтер-
нативним джерелом для 
отримання цікавої інфор-
мації, дискусій і, до пев-
ної міри, спілкування. Ми 
плануємо, що розвиток на-
шого продукту зацікавить 
не лише студентів-журна-
лістів, а й інших спеціаль-
ностей. Головне, щоб вони 
розуміли, що хочуть це 
робити, що це їм потріб-
не і корисне. Адже ті, хто 

долучиться до роботи на 
нашому радіо, матимуть 
нагоду попрактикуватися, 
здобути нові знання, вті-
лити власні ідеї чи проек-
ти, — розповів дещо про 
ідею та цілі проекту його 
співініціатор, випускник 
ІНПП Костянтин Чайков-
ський. 

Стартувало радійне 
мовлення двадцятихви-
линною передачею, при-
свяченою 200-літтю на-
шого вишу. Як наголосили 
хлопці, ця пілотна програ-
ма додала ще більше запа-
лу, ентузіазму та впев-
неності, що все вдасться. 
Передачу підготували 
журналісти-першокур-
сники під пильним оком 
Костянтина, який багато 

радив і координував їхню 
роботу.

— Ми вже другий рік 
плекаємо надію, що це 
вдасться зреалізувати і 
сподіваємося, що нас під-
тримає адміністрація уні-
верситету. Понад 30 тисяч 
студентів — доволі сміливі 
плани і добра перспектива. 
Сподіваємося на альтерна-
тивні думки, пропозиції 
від студентів, які допомо-
жуть сформувати загаль-
ний образ радіо, — додав 
мій співрозмовник.

Наразі радіо працює в 
технічному мовленні — 
можна послухати музи-
ку на різний смак, окрім 
російської. А хлопці тим 
часом працюють над про-
грамами, версткою, покра-

щують його тех-
нічно. Вже зараз 
мають декілька 
задумів щодо 
передач, які 
виходитимуть 
онлайн, щоб 
слухачі телефо-
нували, можна було з ними 
виходити на зв’язок у скай-
пі. Для початку вирішили 
охопити два тематичні 
напрями — студентське 
дозвілля та молодіжну му-
зику. Також формують ко-
лектив, який працюватиме 
на радіо. Наголошують, 
що вся робота ведеться на 
волонтерських засадах, 
тому важливо, щоб ті, хто 
працюватиме в команді, 
були зацікавлені в якісно-
му матеріалі, добрій прак-

тиці та отриманні нових 
знань. 

— Спершу в нас була 
ідея зробити локальне ра-
діо, на кшталт таких, як 
існують в університетах 
за кордоном. Усі передачі 
мали стосуватися освітніх 
процесів, життя універси-
тету, а раз у тиждень увесь 
день вести всі передачі 
англійською мовою. За-
раз дещо змінили ідею, бо 
передовсім важливо, щоб 
студентам було цікаво, — 
поділився власним бачен-
ням співініціатор проек-
ту, четвертокурсник ІКНІ 
Василь Петрук. — Ми все 
робимо власними руками з 
того, що маємо. Зараз я вже 
вдруге переписав веб-сайт, 
покращив його, поступово 

розвиватиму та 
вдосконалюва-
тиму. Для мене 
важливо, щоб 
це був якісний 
технічний про-
дукт. Також 
доопрацьовую 
android-дода-
ток. Хотілося 
б, щоб наше ра-
діо розвивалося 

як за кордоном: з власною 
FM-лінією, проведеними 
аудіоканалами в усіх ау-
диторіях. Тим більше, що 
в цьому нема нічого склад-
ного. Потрібно купити об-
ладнання, яке насправді 
недороге, трохи ентузіаз-
му і належної організації.

Відчутну підтримку, 
особливо щодо порад у 
технічному плані, мають 
хлопці від кафедри інфор-
маційних систем та мереж 
ІКНІ. 

— Дуже тішить, що від 
молоді йдуть такі ініціа-
тиви. Ми завжди намага-
ємося усіляко підтримати 
та можливими способами 
допомогти реалізовувати 
різні цікаві студентські за-
думи. Зараз уже практично 
завершили облаштовувати 
кімнату, де функціонувати-
ме радіо. Залишилось лише 
зробити звукоізоляцію, щоб 
можна було якісно запису-
вати передачі. Ще потрібен 
трохи якісніший інтернет, 
щоб радіотрансляції відбу-
валися безперебійно. Го-
ловне, що є студенти, які 
готові реалізовувати цей 
задум, — додав завідувач 
кафедри Василь Литвин.

Наталія ПАВЛИШИН

Лише молодь для молоді може готувати цікавий інформаційний 
продукт, бо знає, що актуально, в тренді і матиме відповідну 
увагу. Тільки так нині можна досягнути успіху і стати альтерна-
тивним джерелом для отримання цікавої інформації...
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Роман Софії Андрухович „Фелікс 
Австрія“, що вийшов три роки 
тому у „ВСЛ“, планують екрані-
зувати. Наразі проект перебуває 
на стадії розробки — права на 
екранізацію купила компанія FILM.
UA Group і тривають перемовини 
з потенційними міжнародними 
партнерами. Продюсеркою фільму 
стала Надія Зайончковська, а хто 
стане режисером майбутньої кіно-
стрічки, наразі невідомо. Проект 
екранізації представлять у лютому 
на European Film Market під час 
Берлінського кінофестивалю.

Тетяна Гамрищак представляє 
виставку акварелей під назвою 
„Кольорово“ у кав’ярні-галереї 
„Світ кави“. Це вже п’ята виставка 
художниці, яка навчалася на рома-
но-германській філології і працює 
в дипломатичному представниц- 
тві. Тетяна Гамрищак працює і в 
техніці олії, а її твори оздоблюють 
домівки шанувальників в Італії, 
Іспанії, Ірландії, Німеччині та 
Австрії.

У Лос-Анджелесі оголосили 
номінантів на премію „Оскар“. 
Лідером серед претендентів на 
заповітну статуетку — представле-
ний у рекордних 14-ти категоріях 
— став мюзикл Дем’єна Шазелла 
„Ла-Ла Ленд“, по 8 номінацій ма-
ють фільми „Прибуття“ та „Місячне 
світло“. 89-та церемонія вручення 
„Оскара“ відбудеться 26 лютого 
у Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, 
її ведучим вперше стане комік 
Джиммі Кіммел.

У „Видавництві Старого Лева“ за 
підтримки Управління культури 
Львівської міськради вийшов 
путівник „Львів — місто натх-
нення. Література“. Упорядник 
видання — Ольга Муха. Під однією 
обкладинкою читач знайде „10 
натхнень Львова“: кого, як та за 
яких обставин надихає місто; опис 
культурних локацій Львова, де 
черпали натхнення та матеріал 
для роботи десятки відомих укра-
їнських (й не тільки) літераторів. 
У путівнику також зібрано інфор-
мацію про поетів та письменників, 
що творили у Львові впродовж 
різних епох та культур. Книгу 
підготовлено до річниці, відколи 
Львів отримав титул „Місто літе-
ратури“.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Несподівана зустріч           
з Альфонсом Мухою
Одну з найбільших колекцій чеського митця Альфонса Мухи, 

яка зберігається в Музеї етнографії та художнього промислу, 
знову виставлено на огляд. Востаннє плакати цього художника 
експонували у Львові в 2010 році.

Округлість ліній, тендітність 
пальчиків, глибина очей — його 
граційні жінки в обрамленні квітів і 
рослинних орнаментів, свого часу, 
мабуть, змушували купувати пиво, 
цигарковий папір і шоколад „Ідеал“, 
який вони рекламу-
вали, не одного чо-
ловіка. Пластичність 
і декоративність мо-
дерну, чи то пак се-
цесії — стилю, який 
прийшов із Франції, у 
художника проявили-
ся максимально. Але 
Альфонс Муха — не 
француз. Він — чех, 
яким захоплювалися 
французи (у Парижі 
вчився і здобув славу 
декоратора), а потім 
і вся Європа. Він став 
позачасовим мит-
цем-епохою, в центрі 
творчості якого завж-
ди була жінка. Його 
намальованих краси-
вих панянок можна 
було побачити навіть на банкнотах…

Цікаво, що митець прагнув ство-
рити ідеальний образ жінки, тому 
запрошував для позування й фо-
тографування різних натурниць. 
Малюючи, згодом він вибирав їхні 
найкращі частини — у когось вигин 
тіла, в когось — красиві руки, бедра, 
спину, і це все поєднував в один образ 
абсолютної досконалості.

Проректор ЛНАМу Роман Яців, 
шанувальник таланту Мухи, у 80-ті 
роки мав як фондовик доступ до його 
творів, але в той, ще радянський, пе-
ріод важко було говорити про їхню 
реставрацію, бо митця вважали бур-
жуазним. Тоді як, на переконання 
Яціва, Альфонс Муха — бренд світо-
вого мистецтва, його елітарної скла-
дової, який загадкою залишається і 
нині.

— Ми зосереджуємося на його 
плакатах, але він працював і як ілю-
стратор, і мав успіхи в ужитковому 

мистецтві. Він став містком до модер-
ну — в нього інша парадигма творчих 
пошуків, зокрема в естетичному пла-
ні, — каже мистецтвознавець.

Завідувачка фонду плакатів му-
зею Мар’яна Сеньків вважає, що 

Альфонс Муха 
непростий для 
сприйняття. Ви-
ставляти ж його 
роботи частіше 
нема змоги, бо па-
пір дуже вибагли-
вий до світла. Під-
твердив це своєю 
розповіддю і рес-
тавратор Вадим 
Волков — перше, 
що він побачив, 
коли його ще у 
1988 році запро-
сили до музею, це 
„шедевр, пошма-
тований на кавал-
ки“. Центральний 
плакат, присвяче-
ний ювілею прав-
ління англійської 

королеви Вікторії, був складений з 
клаптів, фрагменти якого експону-
вали на виставці. Але завдяки зусил-
лям реставраторів і фінансуванню 
спонсорів — компанії Нестле — твір 
набув довершеного вигляду й паву-
тинки розламів ледь видимі.

Цьогорічну виставку розмі-
щено у двох залах, в одному — 12 
робіт Мухи (усього їх є 28), в іншо-
му — плакати кінця ХІХ століття 
— часу, коли митець жив і творив 
— французьких і американських 
авторів. Серед них виділяється 
найстаріший плакат з музейної 
збірки „Загальна вистава краєва у 
Львові“ 1894 року відомого живо-
писця, графіка й ілюстратора Пйо-
тра Стахевича, а також — наймо-
лодший плакат невідомого автора 
„Яремче“, який рекламує готель, 
ресторан і цукерню.

Наталя ЯЦЕНКО
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знай наших!

Студент Львівської політехніки, в’єтнамець Чан Куок Кхань заспівав на відомому шоу „Голос країни“ 
українську пісню „Скрипка грає“.

„Українською розмовляю з поваги до України“
Свого часу Кханю як одному з 

найкращих студентів університету 
Хошиміна запропонували продов-
жити навчання у Росії або в Украї-
ні. Він вибрав Україну, вибрав саме 
Львів. І за шість років жодного разу 
не пошкодував про це. Всього за ві-
сім місяців підготовчих курсів Кхань 
вивчив українську, хоча це далося 
йому дуже важко. Сьогодні Чан Куок 
— успішний студент-хімік. Але по-
заяк змалку співає, то, приїхавши до 
Львова, сам знайшов собі вчительку 
вокалу при музичній студії — Марту 
Лозинську. Відтак почав не лише спі-
вати українською, а й брати участь 
у музичних фестивалях, конкурсах.

Про Чана Куока Кханя „Аудито-
рія“ писала у ч. 5 за 2016-й рік. Тоді 
хлопець розповідав, що мріє вийти 
на велику сцену. Майже через рік він 
здійснив свою мрію — 22 січня Кхань 
був серед тих виконавців, які відкри-
ли перший випуск сьомого сезону 

вокального проек-
ту „Голос країни“. 
Хоча під час висту-
пу Чана жоден тре-
нер не повернувся 
до нього, однак цей 
виступ не пройшов 
повз увагу глядачів 
у залі та тих, хто 
слухав виступ в ефі-
рі. Вже наступного 
дня інформація про 
студента-в’єтнамця 
заполонила стрічки 
соцмереж та інтер-
нет-видань. По-пер-
ше, цей юнак вразив 
тим, що він — один із небагатьох 
учасників, які співали українською. 
Й один із двох, який розмовляв укра-
їнською. Другим виявився викона-
вець із Білорусі.

Коли у Чана поцікавилися, чи 
він вивчив українську тому, що 

мав дівчину з Укра-
їни, то хлопець від-
повів: „Це повага 
до України“ і тим 
змусив усіх встати. 
Тими словами він 
присоромив трене-
рів шоу, які не роз-
мовляють україн-
ською. 

Звісно, юнакові 
прикро, що ніхто до 
нього не повернув-
ся. Про свій виступ 
каже: „Я сфальши-
вив наприкінці. 
Коли побачив, що 

ніхто не повертається, то здав“. 
Однак відразу додає: „Я впав, щоб 
встати і йти далі“. Чан обіцяє, що 
наступного року знову візьме 
участь у конкурсі. 

Ірина МАРТИН

розмова про вічне

Андрій Содомора: „Між нами                            
і античністю пролягло мовчання“

У львівській книгарні „Є“ відбулося (вже як сьомий захід 
2017 року) спілкування письменника з читачами — „Андрій 

Содомора. Афористичні етюди“. Андрій Содомора — перекладач, 
письменник, науковець — професор класичної філології 
Львівського національного університету ім. Ів. Франка, кандидат 
філологічних наук.

Представляв знавця античної 
літератури А. Содомору і вів з ним 
розмову доцент факультету журна-
лістики ЛНУ ім. Ів. Франка, канди-
дат філологічних наук, упорядник 
серії „Приватна колекція“ видавни-
цтва „Піраміда“ письменник Василь 
Габор.

Зустріч відкрила працівниця кни-
гарні „Є“ Галина Сафроньєва. Далі у 
творчому заході прозвучав вступний 
етюд А. Содомори, який зачитав Гри-
горій Шумейко, актор, народний ар-
тист України.

То ж про що книжка? „Афорис-
тичні етюди“ — це розмова про 
вічне, про те, що впродовж тися-
чоліть зміни в світі і в людині все 
ж у чомусь найсуттєвішому зали-
шаються незмінні, що людина в 
античних часах і людина нині — 
це близькі істоти. Андрій Содо-
мора своєю книжкою, що містить 
з понад сто афоризмів — з творів 
Вергілія, Горація, Овідія, Тібулла, 
Преперція та інших давньоісто-
ричних авторів, зацікавив як пе-
ресічних мислячих читачів, так і 

відомих письменників. То й надамо 
йому слово:

„По-справжньому це почалося 
1999 року, коли у видавництві „Літо-
пис“ з’явилася „Наодинці зі словом“ 
— перша моя оригінальна книжка. 
Оцю можна було назвати „Наодинці 
з афоризмом“.

Я з античністю знайомився на 
природі. Що торкало серце? Рядки, 
які прямо адресовані нам. У творах 
Горація, як і в творчості всієї антич-                                                      
ності, був більший контакт з приро-
дою. Тут фігурують дві стихії: стихія 
моря і стихія космосу. Пам’ятаєте — 
у Шевченка: „горами хвилю підійма“?

У Гомера порівняння знамените: 
„Наче то листя дерев, так і людські 
покоління“. Маємо змогу, щоб відчу-
вати себе в тяглості. Горацій шукав 
читача, який відчуває разом з ним 
душею. Має бути тяглість людської 
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думки. Сенека стверджував: „Хто не 
живе минулим, той взагалі не живе“. 
Якщо в сучасності нема минулого, 
то воно порожнє. Це книжка — про 
вічне: тема „життя і смерті“, тема 
„щастя і нещастя“. Це — вічні теми.

Хотілося б, щоб вічною темою не 
були „війна і мир“, „убогість і багат-
ство“. А взагалі два демони в людині 
живуть: надія і страх. Пам’ятаємо у 
Прешерна: волію вернути страх, а з 
ним — надію.

Є теми вічні і не зовсім вічні. Се-
ред не зовсім вічних — тема міста 
і села. Сьогодні людина роздвоєна 
між містом і селом. Але нині село вже 
зникає… У Сенеки був пасаж: пишу ж 
не для вас, сучасники, пишу для май-
бутніх поколінь… Тобто, повторюю: 
має бути тяглість — нерозривна: 
думка і почуття — від по-
чатку і до кінця…

Крайнощі сходяться. 
І це — абсолютно єдине. 
Хто не усвідомлює своєї 
смертності, той не усві-
домлює своє життя… Го-
рацій хоче достукатися до 
читача, щоб він зрозумів, 
що він смертний, — і не 
втратив життя… Все об-
плутане сіткою доріг — і 
це є життя. Сьогодні лю-
дина націлена на дороги 
і втрачає своє життя… Є частина 
молоді, яка вважає, що треба бути 
сильними. А для мене — щоб люди 
були душевними… Зайнята люди-
на — по-латині: окупована людина. 
Вільний час — це не бездіяльність, це 
— діяльність душі. Всі античні поети 
були передусім психологами.

Катулл казав: люблю і ненавиджу. 
„Любов для всіх однакова“, — це вже 
Вергілій. А далі в нього: його пастух 
опинився на небі і споглядає хмари 
під ногами, зорі. Катулл був одно-
люб. А в Горація очі розбігалися по 
всіх римлянах. У Овідія: не любов, а 
закоханість. А закоханість — це по-
стійно світлий стан, який огріває. 
Ось така історія з любов’ю…

Покращення освіти треба шукати 
в живому слові. Не „скільки“, бо це 
— легке, а „як“, бо це — важке. Треба 
зрозуміти: девальвація слова — де-
вальвація любові.

Не лякайтеся латинського слова. 
Це дивовижна мова. В кожному селі 
є латина. Треба, отже, ввійти в афо-
ризм, треба його озвучити. Бо між 
нами і античністю пролягло мов-
чання…

Потрібно, щоб людина відчула 
ту глибину, яка в’яже нас з античні-
стю. Для цього потрібен якийсь за-
пас душевний. Мені допомогла при-
рода мого села, пісня, ритми нашої 
мови… Сльоза — вияв душі. Плака-
ли козаки, січові стрільці. Але в них 
була сталева воля. А нині ми біжимо 
в той світ, де сльози немає…

Етюди — це тільки спроби. Я 
етюди відтворював на гітарі. Щоб 
була тяглість і не було перерваності. 
Тоталітарна система зробила нас пе-
рервними і від античності відірвала. 
А ми ж усі — єдині, незалежно від 
того, де це було і коли це було. Сьо-
годні можна вступити в той настрій, 
в який людина вступила давня…

Останній мій етюд докінчується 
образом долини, оспіваної давно. У 

нинішньому технізовано-
му світі затишній долині 
дуже самотньо. Долини, 
горби, ріки втрачають 
свою назву „В долині було 
тихо. Але це була не мер-
тва тиша, вона дихала“..

Гадаємо, думки Андрія 
Содомори коментарів не 
потребують. Лише кілька 
слів про побудову книж-
ки. Автор бере конкрет-
ний афоризм конкретного 

давньогрецького автора („Твої пло-
ди зриватимуть нащадки“, Вергілій; 
„Людина — споглядач неба“, Овідій; 
„Землі тягар безкорисний“, Гомер; 
„Хто бачить — грішить“, Пропер-
цій; „Найкраща приправа — голод“, 
Еразм Роттердамський; „Подібний 
подібному радіє“; „Погана трава 
швидко росте“ та ін.) і пов’язує їх, 
як сам висловлюється в анотації, „в 
есеїстичному ключі“. До речі, „низ-
ка латинських сентенцій, що послу-
жили тут заголовками для етюдів, 
— уточнює письменник, — впрова-
джено в обіг уперше“.

Головний афоризм книжки — 
„Дня не змарнуй“ — вислів з Гора-
цієвої оди до Левконеї.

Читаймо, друзі! Вивчаймо і себе, 
і тих, від кого пішов світ і ми. Ще 
одне уточнення автора: „Афориз-
ми латинські, але вони — з джерел 
грецької мудрості“.

Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової 

журналістики
ЗНЦ НАН України

 і МОН України

наш календар

Пам’ятні дати
2.02.1812 — народився Євген Гребiн-
ка, український поет i байкар.
2.02.1845 — народився Іван Пулюй, 
український фізик, електротехнік і 
винахідник.
2.02.1863 — народився Тимотей Бор-
дуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян Пiд-
могильний, український прозаїк i 
перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став го-
ловою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборi на 
Соловках Євген Плужник, україн-
ський поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено в дію 
перший атомний реактор.
3.02.1864 — народився Володимир 
Самiйленко, український поет-са-
тирик i перекладач.
3.02.1929 — закiнчився І Конгрес 
Українських Нацiоналiстiв, на якому 
створено  ОУН.
4.02.1880 — народився Климент 
Квiтка, український музикознавець 
і фольклорист.
4.02.1896 — археолог Вікентій Хвой-
ка відкрив перші пам’ятки Трипіль-
ської культури.
5.02.1919 — Директорія і уряд УНР 
були змушені покинути Київ i пере-
їхати до Вiнницi.
5.02.1977 — заарештовано членiв 
Гельсинської групи М.  Руденка й 
О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій 
Шовкопляс, український письмен-
ник.
7.02.1804 — народився Микола Мар-
кевич, український історик, пись-
менник, етнограф.
7.02.1942 — відбувся І Собор єписко-
пів УАПЦ у Пінську, який започатку-
вав відродження УАПЦ на україн-
ських землях.
8.02.1106 — князь Володимир Моно-
мах уклав перший дидактично-ху-
дожнiй твір княжої Руси-України 
„Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Мар-
кович, український фольклорист i 
етнограф, член Кирило-Мефодіїв-
ського братства.
8.02.1918 — росiйськi війська під ко-
мандуванням М. Муравйова окупу-
вали Київ. Унаслідок більшовицьких 
погромів та масових розстрiлiв заги-
нуло близько 5000 українців.



ч. 3 [2963]
2 — 8 лютого 201718 ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

тет-а-тет

Півзахисник № 9 Михайло Павлів                   
і командний дух регбі
Відмінника ІГДГ Львівської політехніки, четвертокурсника 

Михайла Павліва зацікавили грою у регбі його старші 
друзі, які вже цим видом спорту займалися давніше. Спорт, 
переконаний хлопець, сприяє дисципліні й організованості. 
Півроку він ходив на тренування, а потім став грати в 
основному складі львівського „Сокола“. Через хорошу гру, 
добру фізичну форму й розуміння тактики гри ввійшов 
у молодіжну збірну України. Торік збірна Львівської 
області, в якій кістяк — політехніки, здобула перше 
місце на Універсіаді України.

— Михайле, де в Україні регбі роз-
винене найбільше?

— В Одесі і Харкові. У Харкові є 
професійна команда, гравці якої — 
основа нашої національної збірної. 
Вони чемпіони з регбі вже десять 
років поспіль. В Одесі є три коман-
ди — професійна і молодіжні. Київ, 
Рівне, Ужгород, Івано-Франківськ — 
теж регбійні міста. Львів же щороку 
конкурує за третє місце з Хмель-
ницьким.

— Скільки у Вашій команді гравців, 
адже регбі різне?

— Ми робимо акцент на класичне 
регбі-15, а також — регбі-7. Регбі-7 
— це не тільки сім гравців у коман-
ді, а й менше днів для визначення 
чемпіона, отже це менш виснажли-
во. А останні два роки практикуємо 
регбі-13 — воно менш розвинене в 
Україні, але тепер його розвиток на-
бирає стрімких обертів. У ньому тро-
хи інші правила, формування раків, 
аутів, хоч основа подібна до інших 
регбі. Тому той, хто грає у регбі-15, 
легко адаптується до нього. Торік і 
позаторік ми здобули в ньому друге 
місце в Україні і стали майстрами 
спорту.

— Хороший регбіст — це який гра-
вець? Конкретизуйте.

— Регбі — силовий, контактний 
вид спорту і вимагає добрих фізич-
них властивостей, тим більше, що 
тайм триває 40 хвилин, а вся гра — 
удвічі більше. Важливий характер 
гравця, його вміння робити захвати, 
не боятися зупиняти супротивника 
важкої ваги на швидкості. Мусиш усі 
свої дії скеровувати на результат.

— Де усіх цих навичок можна набу-
ти? Має бути специфічна підготовка, 
потрібно додатково займатися бо-
ротьбою?

— Часто гравці, які 
приходять до нас, перед 
тим займалися бороть-
бою, тому регбі дається 
їм набагато легше. Ба-
гато гравців також є лег-
коатлетами, адже треба 
багато й швидко бігати. 
Але такі спортсмени мають перевагу 
лише в певному аспекті. Можна при-
йти і без підготовки — тренер, якщо 
маєш бажання, всього навчить. Крім 
цього, у команді завжди є підтрим-
ка — критика, похвала, підказки, як 
зробити ліпше. Тоді ти розвиваєш 
свої властивості рівномірно.

— У Вашому випадку як було — Ви 
починали з нуля чи мали якийсь спор-
тивний досвід?

— Я раніше займався три роки 
футболом, тож добре бігав і мав до-
бре розвинений удар по воротах. 
Щодо захватів, то спочатку не знав, 
як їх робити, але потім мене навчили.

— Так розумію, що в регбі найваж-
ливіше — це злагоджена команда. Як 
формується командний дух?

— Він формується насамперед 
під час тренувань. Сезон починаєть-
ся у березні, завершується в червні, 
згодом ми у роз’їздах з вересня до 
листопада. Коли ти стільки часу 
проводиш з людьми, разом святкуєш 
щось, гуляєш містом, тобі стають ві-
домі всі їхні звички, і ті люди — ніби 
друга сім’я. Тож під час гри ти знаєш 
їхні дії наперед.

— Буває, що хтось не вписується в 
команду, має свої амбіції?

— Інколи хлопці або не витри-
мують тренувальний процес, або з 
якоїсь іншої причини через місяць 
перестають ходити. Загалом же, но-
вачок уже через півроку знає специ-
фіку людей команди. Дехто, коли йде 

настанова на гру, хоче все 
зробити по-своєму. Проте 
згодом він починає розумі-
ти, що не варто показувати 

своє „я“, а грати так, як 
радить тренер. У ко-

мандній грі кожен 
мусить виконувати 

свої функції, тоді 
й буде хороший 

результат.
Той, хто не 

знає правил, 
каже, що в рег-

бі всі б’ються між 
собою. Хоч насправді 

це дуже ввічлива гра: 
коли ти лежиш на зем-
лі, жоден гравець з ін-
шої команди не сміти-

ме завдати тобі шкоди — повага до 
суперника понад усе. І нема симуля-
ції травм.

— Попри те, що це командна гра, 
вона складається з окремих людей. Як 
Ви бачите, що в команді прогресуєте?

— У регбі буває так, що людина 
грає на одній позиції, а потім пере-
ходить на іншу. Але я проявив себе 
на одній — в рішеннях під час гри, 
побудові тактики. Коли ти дивишся 
на інших, старших гравців, то ба-
чиш, що є ще чого прагнути й досяга-
ти, зокрема в техніці. Коли вивчиш 
пас, захват, удар, то їх ніколи не за-
будеш, як і їздити на велосипеді, а 
лише покращуватимеш.

— Як Ви дбаєте про свою фізичну 
підготовку?

— У міжсезоння маємо по три 
тренування на тиждень, а також важ-
ка атлетика й командно — кросфіт, 
у якому є і силова складова, і бігова. 
На навчально-тренувальних зборах 
зосереджуємося більше на тактиці, 
відпрацьовуємо разом аути, почат-
кові удари.

— Регбі, мабуть, досить втомлива 
гра. Яким чином після неї відновлює-
теся?

— Так, виснажлива, опісля хочеть-
ся лише відпочивати вдома, і то дов-
го. Після гри йдемо з хлопцями в са-
уну, там переглядаємо матч, в якому 
грали, й аналізуємо свої дії, помилки.

Наталя ЯЦЕНКО
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Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом ВК № 33044495, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Дуліби Володимира Романовича;
залікову книжку № 2483541с, видану Львівським національним уні-
верситетом ім. Івана Франка на ім’я Гарасевич Роксолани Микола-
ївни;
залікову книжку № 1608030, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гвоздика Назара Ярославовича; 
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Адамської Єлизавети Олегівни та стипен-
діальну картку Кредобанку;
студентський квиток ВК № 09900092, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Паллага Василя Васи-
льовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Жолоб Ліани Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Войтович Аніти Анатоліївни.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
2 лютого — „Севільський цирульник“ 

(опера). 18.00.
3 лютого — „Лускунчик“ (балет). 18.00.
4 лютого — „Весела вдова“ . 18.00.
5 лютого — „Лускунчик“ (балет). 12.00, 

„Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.
8 лютого — „Безумний день, або 

Весілля Фігаро“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
2 лютого — „Голий король“. 18.00.
3 лютого — „Наталка Полтавка“. 12.00, 

18.00.
4 лютого — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
5 лютого — „Украдене щастя“. 12.00, 

18.00.
7 лютого — „Циліндр“. 18.00.
8 лютого — „Різдвяна ніч“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
1, 3 лютого — „Ножі в курях, або Спадок 

мірошника “. 19.00.
4 лютого — „Благодарний Еродій“. 19.00.
5 лютого — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
8 лютого — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
4, 5 лютого — „Весела корчма“. 18.00.

Колектив управління науково-дослідної частини Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ висловлює 
щирі співчуття старшому інспектору відділу докторантури 
та аспірантури Наталії Миколаївні Гамаді та її родині з при-
воду тяжкої втрати — смерті чоловіка

Романа.

Колектив управління науково-дослідної частини Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ висловлює 
глибокі співчуття інженеру І категорії відділу науково-орга-
нізаційного супроводу наукових досліджень Ярославі Ярос-
лавівні Оленич та її родині з приводу тяжкої втрати — смерті 

матері.



Регбісти-політехніки знають смак перемоги    18с.


