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Що ви думаєте про рейтингову систему оцінювання?

Роксоляна Колісник, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Стараюся допомагати одногрупникам“
Рейтингова система — це нормально, бо тоді студентів, які 
вчаться, відділяють від тих, які байдикують. Зараз, коли сти-
пендію збільшили, видається, що деякі викладачі мають тен-
денцію „скидати“ студентів, забуваючи, що ми теж люди і що 
їхні діти також є чи будуть студентами. Я староста і стараюся 

допомагати одногрупникам, бо розумію: сьогодні проблеми в них, а завтра 
можуть бути в мене. Спілкуюся з іншими групами. Розповідають, що там дуже 
жорстка конкуренція. Потрібно допомагати один одному.   

Олег Магир, студент четвертого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Є й другий бік медалі — посилення 
корупції“
З одного боку це правильно, бо стимулює краще вчити-
ся, але є й другий бік медалі — посилення корупції. Якщо 
вдасться повністю нейтралізувати цей негативний чинник 
— система буде реально дієва, кожен матиме те, що заслуговує, конкуренція 
буде здорова і, найважливіше, справедлива. Одногрупники мені не шко-
дять, викладачі реагують по-різному, таких, хто спеціально „валить“, не 
зустрічав.  

Олена Мичул, студентка третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Раніше я за оцінки не переживала“
Ситуація змінилася кардинально, раніше я за оцінки не пе-
реживала, а тепер мушу. У цьому семестрі я маю стипендію, 
але в рейтингу була на одному з останніх місць серед сти-
пендіатів. Та сесія далася мені дуже важко, я переживала, 
ледь не потрапила до лікарні. Цього семестру вирішила не 

зважати на гроші й учитися суто заради знань. Студенти дуже гризуться за 
оцінки, але й викладачі тепер ставлять вищі бали — розуміють нас. Студен-
ти почали краще вчитися, це позитивна зміна. 

Дмитро Поліщук, студент першого курсу Інституту 
архітектури:

„Викладачі йдуть назустріч“
Це корисне нововведення, хоча вчитися стало важче, зате 
усі почали старатися, з’явилася здорова конкуренція. Палиці 
в колеса мені ніхто не встромляв, навпаки, викладачі йдуть 
назустріч, коли просиш „дотягнути“ декілька балів — пого-
джуються, раніше з цим було складніше.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА

У листопаді 2016 року виші Укра-
їни сколихнула новина: суму 
стипендій для студентів збіль-
шать, але отримати грошову 
винагороду зможуть не всі, 
хто має „середню четвірку“, як 
це було завжди, а лише ті, хто 
посів найвищі місця в рейтин-
гу, який складали навчальні 
заклади. 

Міністерство освіти стверджує, 
що рейтингова система — це 
абсолютно новий підхід до 
оцінювання студентів, згідно 
з яким кожен виш розробляє 
власні критерії. Запропоновану 
схему мала затвердити Вчена 
рада навчального закладу, зо-
крема — Політехніки, з обов’яз-
ковим погодженням від органу 
студентського самоврядування.

Таку концепцію ухвалили, і рей-
тинг запровадили вже в січні 
2017 року. Через недостатню 
поінформованість і швидкість 
нововведень студенти вияви-
лися неготові до сюрпризів, які 
принесла їм сесія. Хтось склав 
іспити на „тверду четвірку“ й 
зітхнув із полегшенням, хтось 
одержав усі п’ятірки і вже мріяв, 
на що витрачатиме свою май-
бутню підвищену стипендію, 
хтось знав більше про нову си-
стему й „вигризав“ високі бали, 
упихаючи палиці в колеса своїм 
одногрупникам, а потім усіх 
„ударили“ по голові рейтингом. 
З’ясувалося, що просто бути від-
мінником — мало, потрібно бути 
кращим за інших. У студентів і 
їхніх батьків був шок, дівчата 
плакали, хлопці шукали роботу, 
кожен, хто „злетів“ зі стипендії, 
почав готувати план „вендети“, 
яку реалізує на подальшій сесії. 

Найочікуваніший „блокбастер“ 
— літня сесія-2017 стартував 22 
травня і триватиме орієнтовно 
до 18 червня. Ми опитали сту-
дентів-бюджетників про те, чи 
перетворилася сесія на криваві 
баталії і як їм ведеться за нової 
системи.

Магістри сміються, кажуть, що 
культурним словом цю ситуацію 
назвати не можуть, а стипендія 
їм байдуже, оскільки всі вже 
працюють.



ч. 18 [2978]
 8 — 14 червня 2017 3NOTA BENE!

Закінчення на 6 с. m

міністерські зустрічі

Нові підходи до реалізації освітньої 
реформи в університетах

До Львова 1 червня з робочим візитом прибули заступник мі-
ністра освіти і науки України Роман Греба й керівники струк-

турних підрозділів — відповідальні за освітню реформу вищої 
школи. Із представниками ректоратів вишів вони зустрілися у 
Дзеркальній залі Франкового університету. 

У зустрічі брали участь директор 
департаменту освіти і науки ЛОДА 
Любомира Мандзій та начальник 
обласного відділення Коміте-
ту фізвиховання та спорту МОН 
України Анатолій Ігнатович. Мета 
зустрічі — обговорити механізми 
урегулювання проблемних питань 

щодо залучення іноземних сту-
дентів на навчання до українських 
вишів, керування майном, попу-
ляризації студентського спорту та 
оновлення ЄДЕБО. Представники 
міністерства також мали на меті 
докладніше довідатися про рух ре-
форми вищої освіти в області.

Чимало дискусій точилося навко-
ло використання вишами майна, його 
незаконного відчуження (міністер-
ство має розробити прозорі правила 
гри, щоб уникнути рейдерських захо-
плень землі), важливості підходу до 
творчих дітей та студентів, співпраці 
з місцевими органами самоврядуван-
ня, зарубіжними партнерами, актив-
нішої участі в різних закордонних 
програмах, проектах, затверджен-
ня сертифікату української мови                                                                          

міжнародна співпраця

Італійці та поляки зацікавлені                         
у Львівській політехніці
Про можливості розширення 

міжнародної співпраці го-
ворили 31 травня у Львівській 
політехніці. Ректор універси-
тету професор Юрій Бобало 
приймав делегації представ-
ників бізнес-структур Італії й 
Вищої школи економії та ін-
новації в Любліні Республіки 
Польща.

Президент асоціації IHA 
(International Humanitarian 
Association) професор Лучіано Ло 
Чельсо та президент компанії PV 
Services Мікеле Джакалоне разом із 
представниками керівництва нашо-
го університету обговорили страте-
гії співпраці, підтримки створення 
та функціонування підприємств 
перероблювання сільськогосподар-
ських культур в Україні за участі іта-
лійських інвесторів.

Ректор Юрій Бобало висловив 
підтримку університету щодо ре-
алізації таких проектів, оскільки 
Політехніка має потрібні ресурси 
для організування, налагодження 
та функціонування підприємств 
перероблювання сільськогосподар-
ських культур, вирощених в Україні, 

а також для їхньої науково-техніч-
ної підтримки. Зокрема, планують 
залучити широкий загал фахівців 
із хімічних технологій, фармації, 
біотехнологій, будівництва й архі-
тектури, механіки, інформаційних 
технологій та інформаційної діяль-
ності. Також заплановано створити 
навчальні майданчики і лабораторії 
для студентів відповідних спеціаль-
ностей.

Про співпрацю в галузі інформа-
тики говорили з польськими гостя-
ми. Ректор Вищої школи економії 
та інновації в Любліні Мирослав 

Ярош, канцлер цього навчального 
закладу Тереза Богацька, представ-
ник Люблінської наукової фундації 
Павел Барвяк і представниця Аген-
ції праці Малгожата Нужиньська під 
час зустрічі з керівництвом нашого 
університету задекларували заці-
кавленість у співпраці між вишами, 
спільному навчанні й можливості 
запровадити подвійні дипломи. 
Найближчим часом відбудеться ще 
одна зустріч із метою обговорення 
двосторонніх документів для спів- 
праці. 

Наталія ПАВЛИШИН
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перемога

Найкращі „Професіонали майбутнього“ — 
львівські політехніки

Команда Львівської політехніки вп’яте поспіль перемогла в 
конкурсі „Професіонали майбутнього”. Компанія Vodafone 

організовує конкурс для студентів-четвертокурсників напряму 
„Телекомунікації“ вже водинадцяте.

Львівські політехніки беруть 
участь у конкурсі від його заснуван-
ня. Традиційно на кафедрі телеко-
мунікацій проводять конкурс серед 
студентів четвертого курсу, обира-
ють найкращих — і команда починає 
готуватися до фіналу в Києві.

Цьогоріч, каже завідувач кафедри 
телекомунікацій професор Михайло 
Климаш, усі учасники відбіркового 
туру показали добрі знання, високий 
загальний рівень технічної підготов-
ки, відтак формували команду зі сту-
дентів, які найкраще написали есе.

— Це було складне, але творче 
завдання. Тут не знайдеш відпові-
дей в інтернеті. Натомість студен-
ти в есе продемонстрували, що ро-
зуміються в тематиці, показали, як 
збираються розв’язувати поставле-
ні завдання, — розповідає Михайло 
Миколайович.

Отож, команду на конкурс до Ки-
єва сформували Андрій Дзюба, Іван 
Берневек, Семен Пущак, Ярослав 
Федина, Назар Лаврик. Цьогорічна 
тема — „Управління якістю обслуго-
вування (Е2e QoS) і механізми пріо-
ритизації трафіку в мережах 4G/5G 
для сервісів IoT (інтернету речей)”. 
Разом із Михайлом Климашем ко-
манду готував до конкурсу асистент 
кафедри Микола Бешлей, який пред-
ставляв Львівську політехніку в журі.

Увесь процес підготовки фіксував 
на відео й викладав у соцмережі Пав-
ло Собків: організатори конкурсу 
ввели додаткову номінацію на зма-
ганні — медіа-аташе.

— Ми запропонували коман-
ді самостійно підібрати шостого 
учасника, — розповідає Микола 
Бешлей. — І не помилилися. Павло 
демонстрував у Фейсбуку і Вкон-
такті, як команда працює. Ми часто 
чули компліменти від організаторів 
за його роботу. І наш учасник таки 
переміг — наша сторінка мала най-
більше уподобайок і коментарів у 
обох соцмережах.

Павло був переконаний, що одній 
команді не можуть віддати перемогу 
в усіх номінаціях, тому хотів посту-
питися своїм призовим місцем, бо 
вважав важливішою перемогу в ос-
новному конкурсі. Його нагородили 
мініатюрною камерою, яка дає змогу 
знімати у форматі 4К. Купивши ква-
дрокоптер, студент зможе здійсню-
вати панорамне відеознімання. І хоч 
бувало, що Павло ночами не спав, бо 
заохочував друзів лайкати й комен-
тувати сторінку про конкурс, яку вів, 
але він був готовий пожертвувати 
своїм заслуженим призом на користь 
команди.

Щоправда, умови змагання цьо-
го не передбачають. Але, очевидно, 
його вболівання було не марним 
— львівські політехніки перемог-
ли, представивши на розгляд журі 
дуже якісну працю. Захищали її теж 
упевнено (доповідав Іван Берневек). 
Команду Львівської політехніки від-
значали ще під час виступу перед 
журі.

Доповідача команда теж обирала 
сама. На думку керівників, усі хлопці 

були добре підготовлені, могли від-
повідати на всі запитання, не діля-
чи їх між собою за темами. А це було 
нелегко, бо фінал конкурсу відбувся 
менше, ніж за тиждень після захисту 
бакалаврських праць. І хоч змаган-
ня в Києві було запеклим, львів’яни 
вибороли впевнену перемогу — із 
великим відривом від другого й тре-
тього місць. Організатори запевни-
ли, що використають їхні результати 
на практиці.

Значно допомогла команді мож-
ливість використовувати обладнан-
ня Центру мережевих технологій, 
де вони тестували, підтверджували 
адекватність своїх рішень на апарат-
ному обладнанні, оцінювали про-
дуктивність рішень тощо.

Переможці отримали по 5 тисяч 
гривень, які зможуть витратити на 
навчання.

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

Ректор Юрій Бобало зустрівся з 
новим Генеральним консулом 
Республіки Польща у Львові 
Рафалом Вольським. Про це по-
відомила прес-служба Львівської 
політехніки 6 червня. Зустріч від-
булася з ініціативи Генконсула РП 
у Львові, який порівняно недавно 
призначений на цю посаду.

Професор Київського національ-
ного університету ім. Тараса 
Шевченка Володимир Дегода 
1 червня 2017 року прочитав 
лекцію у Львівській політехніці. 
Її тема — „Кінетика рекомбінацій- 
ної люмінесценції і провідності 
кристалофосфорів“. Відбулася 
також презентація книги науковця.

Протягом 9–11 червня 2017 року у 
Львові відбуватиметься ІІІ Львів-
ський фестиваль гуманної педа-
гогіки „Як любити дітей“. Інститут 
гуманітарних і соціальних наук та 
Інститут права і психології Львів-
ської політехніки — серед органі-
заторів заходу. Відкриття фестива-
лю відбудеться 10 червня в актовій 
залі І корпусу університету.

За матеріалами інформагенцій



ч. 18 [2978]
 8 — 14 червня 2017 5СТУДІЇ

добросусідські взаємини

Де домінує наука, завжди є порозуміння
У травні делегація Львівської політехніки взяла участь у ІІІ Україн-

сько-польському науковому форумі „25 років Договору між Україною 
і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробіт-
ництво: спроба балансу“.

Такі міжнародні зустрі-
чі започаткували та тради-
ційно організовують Ін-
ститут гуманітарних і со-
ціальних наук Львівської 
політехніки й Інститут 
політичних наук Вармін-
сько-Мазурського універ-
ситету в Ольштині.

— Ініціатором форуму 
є також народний депу-
тат України Оксана Юри-
нець, відтак кожен форум 
відбувається за підтрики 
Верховної Ради України 
й комітету з питань єв-
роінтеграції, — розпо-
відає учасниця форуму 
директорка ІГСН Ярина 
Турчин. — Цього року 
форум підтримав сейм 
Вармінсько-Мензурсько-
го воєводства, посольство 
України в РП, ЛОР, ЛОДА, 
представництво МЗС у За-
хідноукраїнському регіо-
ні. До форуму також долу-
чилось Об’єднання україн-
ців Польщі.

У межах форуму за-
ступник начальника НДЧ 
Львівської політехніки 
Лілія Жук провела низку 
ділових зустрічей із керів-
ництвом польського уні-
верситету, аби посприяти 
розширенню і поглиблен-
ню співпраці між вишами.

У форумі взяло участь 
близько 150 осіб із 15 нау-
кових, академічних інсти-
туцій України і Польщі. 
Зі Львівської політехніки 
приїхало 30 учасників.

Першого дня форуму 
відбувся круглий стіл „Від-
носини Польщі й України 
в контексті історичному і 
сучасному“, присвячений 
70-річчю акції „Вісла“. Зо-
крема, виступили історики 
з Політехніки Іван Хома, 
Ярослав Лисейко. Особ- 
ливий інтерес викликало 
наукове дослідження про-
фесора Терези Астрамо-
вич-Лейк, основою якого 
стали свідчення етнічних 
українців — нащадків по-
страждалих від операції 
„Вісла“. 

Об’єднання українців 
Польщі підготувало кон-
церт, присвячений акції 
„Вісла“, — виступили діти, 
які навчаються у школі з 
українською мовою.

— Хоча нині україн-
сько-польські відносини 
переживають певні склад-
нощі, але під час форуму 
не відчувалося жодного 
напруження. Польські ко-
леги доклали максималь-
них зусиль, аби створити 
якнайкращу атмосферу для 

наукового спілкування, — 
зауважила Ярина Турчин, 
— бо де домінує наука, 
наукові підходи, завжди є 
порозуміння, єднання, є 
певне відсторонення від 
політичних гасел, які не 
завжди сприяють поси-
ленню партнерства між 
Україною та Польщею. 
Тому власне ми і зважи-
лися на таку тему форуму, 
щоб своєю науковою, кон-
солідованою позицією ще 
раз підтвердити стратегіч-
ність відносин між нашими 
державами й убезпечити їх 
від політичних, кон’юнк-
турних антиукраїнських 
та антипольських сил, які 
намагаються ввести пев-
ний дисбаланс в україн-
сько-польські взаємини.

Активними учасниками 
форуму традиційно є і сту-
денти. Цього року органі-
затори поставили собі за 
мету посилити молодіжне 
крило форуму. Студенти 
мали окремі секційні засі-
дання, спілкувалися й поза 
межами форуму, щоб і в 
такий неформальний спо-
сіб посилювати інтеграцію 
між обома суспільствами.

Львівська політехніка 
презентувала також ре-
зультати соціологічного 

дослідження „Перспек-
тиви ЄС та України: візії 
українських студентів“ 
(докладніші результати 
„Аудиторія“ опублікує в 
одному з найближчих чи-
сел — Т.П.). Ініційоване 
Оксаною Юринець та цен-
тром політичних дослі-
джень „Вектор“ (керівник 
— Ярина Турчин) опиту-
вання провела кафедра 
соціології та соціальної 
роботи. 

— Результати опиту-
вання студентів чотирьох 
вищих навчальних закла-
дів Львова, Києва, Одеси 
й Луганська щодо їхнього 
бачення євроатлантичних 
перспектив України кар-
динально різняться між 
сходом і заходом, центром 
і півднем, — зауважує Яри-
на Богданівна. — Тривож-
но, що на сході й півдні 
студенти вважають за по-
трібне посилити співпра-
цю з СНД, Росією, що не 
відповідає пріоритетним 
напрямам політики на-
шої держави. Ми хочемо 
скерувати їх до України, 
щоб керівництво вжило 
відповідних заходів для 
популяризації ідей Євро-
пейського Союзу на півдні 
та сході нашої держави. 
Результати викликали над-
звичайно великий інтерес 
наших партнерів. 

Під час підсумкового 
засідання учасники укра-
їнсько-польського форуму 
окреслили дальші перспек-
тиви розвитку. Зокрема, 
домовилися про посилен-
ня наукової співпраці, в 
освітній сфері. За слова-
ми Ярини Турчин, добігає 
завершення робота над 
програмою подвійних ди-
пломів за спеціальністю 
„Міжнародні відносини“ 
для студентів Львівської 
політехніки й Вармін-
сько-Мензурського уні-
верситету.

Тетяна ПАСОВИЧ
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як іноземної (із цього питання мі-
ністерство вже вийшло на фінішну 
пряму й незабаром винесе його на 
громадське обговорення) тощо.

Як зазначив Роман Греба, доступ 
користувачів до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти 
тимчасово призупинено через за-
міну програмного забезпечення та 
інші технічні заходи, але вже „від 12 
червня база ЄДЕБО працюватиме в 
новому режимі, а від 29 червня бу-
дуть доступні електронні кабінети 
вступників“.

Оскільки для закордонних вступ-
ників пріоритетним вибором універ-
ситету є наявність сильної спортив-

ної бази, то міністерство рекомендує 
представникам вишів особливу увагу 
звернути на нові підходи до фізичної 
культури: відновити спортивні об’єк-
ти, бази, створити нові програми для 

студентів, клуби, секції, спортивні 
команди, тобто у найближчій пер-
спективі серйозно підняти престиж 
університетського спорту.

Катерина ГРЕЧИН

конференції

У Національному університеті „Львівська політехніка“ наприкінці травня — початку червня 
відбулася низка наукових конференцій. 

Науковці поділилися досягненнями
На вшанування пам’яті профе-

сора Юрія Панейка кафедра історії 
держави та права Інституту права 
і психології провадила VI Всеукра-
їнську науково-теоретичну інтер-
нет-конференцію „Місцева влада й 
самоврядування в Україні та держа-
вах світу: історія та сучасність (ас-
пекти права)“. Головна тема дискусій 
науково-педагогічних працівників ви-
шів, аспірантів, здобувачів наукових 
ступенів, студентів старших курсів та 
юристів-практиків — місцева влада й 
самоврядування, їх історико-правові 
дослідження, організація, особли-
вості, правові засади тощо. Учасники 
конференції поділилися світовим і                         
вітчизняним досвідом, шукали спільні 
точки дотику, адже це питання турбує 
нині багатьох.

Кафедра захисту інформації ІКТА 
провела VI Міжнародну науково-тех-
нічну конференцію „Захист інформа-
ції і безпека інформаційних систем“. 
Науковці обмінялися досвідом та ідея-
ми різних наукових шкіл (українських 
і зарубіжних), дискутували щодо сти-
мулювання творчої фахової діяльно-
сті молодих науковців. А також ішлося 

про створення сприятливих умов для 
того, щоб українські науковці мог-
ли донести до міжнародної наукової 
спільноти результати своєї роботи, 
ознайомитися з авторами оригіналь-
них (не опублікованих раніше) дослі-
джень у галузі керування інформацій-
ною безпекою, захисту інформації в 
інформаційно-комунікаційних систе-
мах, технічного захисту інформації 
тощо. 

На конференції вперше було 
створено секцію „Захист інформації 
в кібер-фізичних системах“, під час 
роботи якої її учасники досліджували 
особливості та проблематику методів 
і засобів захисту інформації в багато-
рівневих кібер-фізичних системах.

Від 29 травня до 2 червня тривала 
V Міжнародна наукова конференція 
„Оксидні матеріали електронної тех-
ніки: отримання, властивості, засто-
сування“ (OMEE-2017). Її організато-
ри — ІTРЕ, Інститут фізики Польської 
академії наук (ПАН), Представництво 
ПАН у Києві, НВП „Карат“, за фінан-
сової підтримки молодих науковців 
Міжнародного центру дифракційних 
даних (США). До Львова приїхали фі-

зики, хіміки, кристалографи, матеріа-
лознавці, інженери та технологи з різ-
них областей України, багатьох країн 
Європи, США, Бразилії, Південної 
Кореї, Ірану й інших держав.

На думку декана повної вищої 
освіти ІТРЕ професора Сергія Убіз-
ського, „окрім традиційних застосу-
вань оксидних матеріалів у кванто- та 
оптоелектроніці, детекторах радіації 
та інших, доповіді відомих науковців 
на конференції свідчать про зроста-
ючі перспективи нових застосувань 
оксидів, зокрема в енергетиці, біо-
медичних технологіях, новітніх при-
строях спінтроніки тощо. Приємно, 
що й українські науковці з Києва, 
Харкова, Дніпра, Івано-Франківська, 
Львова мали не лише цікаві доповіді, 
а й ознайомили зі своїми результа-
тами зарубіжних гостей, налагодили 
нові наукові контакти або й навіть 
знайшли партнерів для майбутньої 
співпраці“. 

Cтатті за матеріалами доповідей 
буде опубліковано в журналі Acta 
Physica Polonica A, який індексується 
у Web of Science та Scopus.

Катерина ГРЕЧИН

міністерські зустрічі

Нові підходи до реалізації освітньої 
реформи в університетах

m Закінчення. Початок на 3 с.
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успішні студенти

Знайти роботу, яка приноситиме 
задоволення
Про це мріють брати-близнюки Святослав і 

Володимир Янчинські, які здобувають фах 
інженера-машинобудівника і в майбутньому хочуть 
проектувати машини для легкої промисловості.

Хлопці навчаються на третьому 
курсі. Вони однакові і водночас різ-
ні. Охочий до розмови Святослав і 
мовчазний Володя. Брати мають 
спільні зацікавлення і захоплення. 
Розповідають, що ніколи не хотіли 
бути гуманітаріями. Зі школи лю-
блять точні науки — математику і 
фізику. Очевидно, далося взнаки 
те, що їхня бабця була вчителькою 
математики, тому завжди тренувала 
своїх онуків додатковими і складні-
шими завданнями. 

Коли настав час обирати профе-
сію, Святослав і Володя були пере-
конані, що це має бути щось суто 
технічне. Оскільки ні з навчальним 
закладом, ні зі спеціальністю кон-
кретно визначитися не могли, то 
подали документи на кілька спеці-
альностей до Франкового універ-
ситету і Політехніки. Вже під час 
вступної кампанії з’ясувалося, що 
мають шанс потрапити до Інституту 
інженерної механіки та транспорту 
на машинобудування (кафедра про-
ектування та експлуатації машин). 
Хлопці більше дізналися про цей 
напрям і вирішили вчитися в ІІМТ. 

Навчатися їм цікаво. Брати зізна-
ються, що зірок із неба не хапають, 
не відмінники, однак вчаться успіш-
но. І своє професійне майбутнє хо-
чуть пов’язати зі спеціальністю, яку 
здобувають. Коли на третьому курсі 
студентів кафедри розподілили за 
спеціалізацією, то Володя зі Святос-
лавом потрапили на „обладнання 
легкої промисловості“. Їхнім кура-
тором став доцент кафедри Роман 
Зінько, який почав залучати братів 
до активної роботи у лабораторії.

— Працювати у лабораторії, щоб 
на практиці закріплювати набуті 
знання, я заохочую всіх студентів. 
Таким чином створюю їм середо-
вище для роботи на обладнанні 
легкої промисловості, залучаю до 
науково-дослідних робіт. Усім даю 
додаткові завдання і вже тоді спо-
стерігаю, хто до чого надається, 

хто як себе прояв-
ляє, хто які можли-
вості має. І спосте-
ріг, що Янчинські 
мають потенціал. 
Вони старанні, сум-
лінно ставляться до 
навчання. Ці хлопці 
належать до тих сту-
дентів, яким лише 
достатньо пояснити 
правила гри, — розповідає Роман 
Володимирович.

Святослав і Володя почали вико-
нувати додаткові креслення, упо-
рядковувати методички, переклада-
ти фахові статті, здійснювати певні 
розрахунки. А коли випала нагода 
побувати на міжнародній конферен-
ції „Перспективи розвитку озброєн-
ня та військової техніки сухопутних 
військ“, студенти охоче зголосилися 
стати її учасниками (про це „Аудито-
рія“ писала у ч. 17 ц. р.). Там хлопці 
представили експериментальні зраз-
ки мілітарної техніки і проявили до-
брі знання з фахових дисциплін.

— До послуг наших студентів — 
дві лабораторії, де можна практично 
освоювати автоматизацію процесів 
у легкій промисловості, — розпові-
дає Роман Зінько і демонструє макет 
машини для різання лазером тканин 
і шкіри. — У нас охочі вчаться кон-
струювати такі машини. Ось най-
простіша швейна машина. Якщо на 
неї поставити контролери, то це вже 
суттєвий крок до вдосконалення. А 
коли до звичайної старої пральки 
підключаємо датчики, ноутбук, про-
грамне забезпечення — це створює 
нові можливості вібраційних вимі-
рів.

Роман Зінько показує стенди: 
на розтяг і стиск матеріалів, легкої 
промисловості, термопровідності, 
які виготовили студенти кафедри і 
здобули за це перемогу у всеукраїн-
ському конкурсі.

— До стендів необхідно готу-
вати методичне забезпечення. До 

цього долучаються брати Янчин-
ські, — пояснює їхній куратор. 

Пан Роман розповідає, що на 
спеціалізацію „обладнання машин 
легкої промисловості“ студенти 
йдуть неохоче, тому часто дово-
диться їх переконувати, що це 
перспективний фах, адже згодом 
вони можуть працювати на під-
приємствах, які створюють про-
мислове обладнання, наприклад, 
для пошиття одягу чи взуття, на 
пакувальному виробництві. Не-
вдовзі студенти кафедри вивчати-
муть програмування контролерів, 
таким чином розширюючи свої фа-
хові можливості.

Брати Янчинські незабаром го-
туватимуться до всеукраїнського 
конкурсу науково-дослідних робіт. 
Вони виготовлятимуть конвеєр. Ця 
праця потребує багато часу, тому 
про результат можна буде говори-
ти через рік-півтора.

У вільний час Святослав і Володя 
слухають музику, читають книжки, 
особливо їм до вподоби історична 
література. Для них головне — реа-
лізовувати свої можливості, знайти 
таку роботу, яка приноситиме за-
доволення.

Хлопці також навчаються на 
військовій кафедрі. Знають, що це 
вже обов’язок по закінченні нав-
чання служити в армії. Цього брати 
не бояться, навпаки — вважають, 
що це дасть їм більше шансів у про-
фесійному зростанні.

Ірина МАРТИН
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нова спеціальність

У Політехніці готуватимуть знавців 
штучного інтелекту
У Львівській політехніці з вересня діятиме бакалаврська програма 

„системи штучного інтелекту“. Про це сьогодні розповідає керівник 
освітнього напряму Львівського ІТ-кластеру та асистент кафедри 
комп’ютеризованих систем автоматики ІКТА Зеновій Верес, який уже має 
досвід упровадження програми „інтернет речей“, а цього разу в пошуку 
співпраці провадить переговори з ІТ-компаніями. 

— Чому саме програма 
„системи штучного інте-
лекту“? Чим вона актуаль-
на? 

— Є дуже багато інфор-
мації, що представлена в 
цифровому форматі: відео 
з веб-камер і камер спосте-
реження, медичні фотогра-
фії, дані про продажі, дані 
медичних карт пацієнтів, 
відкриті дані державних 
структур… І вона постійно 
зростає. Аналіз цих даних 
дозволяє виявляти законо-
мірності продаж, оптимі-
зовувати логістику поста-
чання товарів та їхнього 
виробництва. Щоб вико-
нати такі завдання, дореч-
но застосовувати штучний 
інтелект. Наочнішим при-
кладом штучного інтелекту 
є самокеровані автомобілі, 
які не потребують водія. 
Або спробуйте кілька ра-
зів зайти на сайт із прода-
жами бойлерів. Згодом ви 
зауважите, що вся банерна 
реклама, реклама в соціаль-
них мережах пропонує ви-
брати бойлер зазвичай саме 
тої моделі, яку ви дивилися 
на сайті. Це приклад засто-
сування штучного інтелек-
ту в продажах і маркетингу. 

— Чи в українських уні-
верситетах уже є досвід 
такої навчальної програми? 
Якщо так, то де саме?

— Такі програми є в 
багатьох університетах, 
зокрема в Київській полі-
техніці. У Львівській полі-
техніці „системи штучного 
інтелекту“ є в рамках спеці-
альності „комп’ютерні на-
уки“. Головна відмінність 
програми, яку впровадимо, 
— це фокусування на зада-

чах, які ІТ-компанії зараз 
виконують за допомогою 
штучного інтелекту. Роз-
робляють системи на ос-
нові штучного інтелекту 
зазвичай в R&D-відділах 
компаній. І цим компанії 
інвестують розбудову влас-
них продуктів.

— Досвід яких закордон-
них вишів берете за зразок?

— Ми орієнтуємося 
на найкращі виші США — 
Стенфордський і Масат-
чусетський технологічний 
університети (Stanford and 
MIT) у плані наповнення 
програми, а також на вже 
апробовані підходи пер-
шої інноваційної програми 
„інтернет речей“ у Львів-
ській політехніці.

— Які дисципліни вивча-
тимуть студенти? 

— У програмі ми змі-
нимо ідеологію навчання 
— перенесемо акцент із те-
орії на практичний склад-
ник, роботу в командах та 
розвиток інноваційності. 
Навчальні блоки поділимо 
на великі групи: програ-
мування, м’які навички, 
математичний інструмен-
тарій, машинне навчання, 
штучний інтелект та його 
практичне застосування. 
За перші два роки студент 
опанує потрібні інстру-
менти для створення влас-
них веб-додатків, написан-
ня їхньої бізнес-логіки та 
зберігання потрібних да-
них у базах. Надалі студен-
ти вивчатимуть усі потріб-
ні моменти для успішного 
розроблення проекту від 
ідеї до реалізації: збір ви-
мог, оцінювання тривало-
сті задач, управління про-

ектами, юридичні аспекти 
в ІТ, оцінювання фінансо-
вого складника проекту, 
архітектура програмного 
забезпечення.

Математичний інстру-
ментарій дасть основи, 
потрібні для вивчення ма-
шинного навчання і штуч-
ного інтелекту — ці два на-
прями практично нереаль-
но уявити собі без лінійної 
алгебри, теорії ймовірно-
сті, чисельних методів чи 
теорії алгоритмів. У всіх 
дисциплінах головне — 
вивчення основ машин-
ного навчання і штучного 
інтелекту, а також їхнього 
практичного застосування 
для розпізнавання зобра-
жень, перетворення мови 
в текст, аналізу й пошуку 
залежностей у різнома-
нітних відкритих даних. 
До викладання залуча-
тимемо фахівців R&D- і 
DataScience-підрозділів 
ІТ-компаній, які працю-
ють над завданнями, пов’я-
заними зі застосуванням 
штучного інтелекту.

— Які особливості про-
грами „системи штучного 
інтелекту“ Ви вирізнили б?

— Найперше — це нав-
чання на основі виконан-
ня проектів, від першого 
року. Другим важливим мо-
ментом є навчання першо-
курсників роботи в команді 
та проведення презента-
цій — критично потрібних 
речей для впроваджен-
ня проектного навчання. 
ІТ-фахівців залучимо як 
менторів і тих, хто оціню-
ватиме проекти з погляду 
інноваційності, застосу-
вання інструментарію та 

готовності задекларова-
ного функціоналу. Також 
плануємо використовувати 
практику змішаного нав-
чання на основі платфор-
ми „Прометеус“ — курси 
„Вступ у програмування“ 
і „Програмування мовою 
Java“.

— А хто розробляє на-
вчальні програми? 

— Понад 40 осіб — ви-
кладачів Львівської полі-
техніки й працівників ком-
паній Львівського ІТ-клас-
теру (SoftServe, KindGeek, 
Epam, PLVision, Lohika, 
DataRobot, Ciklum, N-ix, 
Sciforce Solutions). Послі-
довність предметів, їхні 
цілі й наповнення розро-
бляємо з урахуванням дос-
віду програми закордон-
них вишів та методології 
навчання систем штучного 
інтелекту всередині компа-
ній. Саме тому цю програ-
му позиціонуємо як нову.

— Де і в якій роботі 
знання систем штучного 
інтелекту зможе втілити 
випускник Політехніки?

— У побудові рекомен-
даційних систем продажу 
товарів, розпізнаванні го-
лосу і зображень для систем 
моніторингу та контролю 
доступу, аналізу медичних 
даних — усе залежатиме від 
проектів, які в компаніях 
виконуватимуть за чотири 
роки.

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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родом із Політехніки

Львів був, є і буде промисловим містом
Богдан Михайлович Шевців понад 31 рік тому закінчив вечірнє 

відділення факультету машинобудування Політехніки й 
отримав фах „Автомобілі і автомобільне господарство“. Нині 
він — генеральний директор компанії „ВЕЕМ-Металавтопром“.

До вищої освіти Богдан Михайло-
вич йшов довго, а коли омріяна мета 
вже була поруч, принесли повістку 
з військкомату. Лише після служби 
в армії зміг стати студентом. Мій 
співрозмовник пригадує, що 
через роботу не завжди вда-
валося відвідувати лекції, але 
через це спуску на іспитах не 
було: предмет треба було зна-
ти, щоб, за висловом виклада-
чів, „не складати цілий рік“. Ті 
знання нині дуже допомага-
ють вести велику господарку.

Із Політехнічним інститу-
том Богдана Шевціва пов’я-
зувало не лише навчання. На 
ЛАЗі, де працював, хлопця 
примітили і доручили йому 
стати своєрідним заводським 
гідом для львівських і зарубіж-
них гостей. Часто серед них 
були й студенти інституту, які тут, 
до речі, регулярно практикувались. 
Керівні навички здобув на посаді 
заступника начальника цеху, відтак 
створив нову для ЛАЗу структуру — 
службу „ЛАЗ-Сервіс“, та покерувати 
довелося недовго: на початку дев’я-
ностих українська промисловість, як 
„Титанік“, стрімко йшла на дно, втра-
чаючи свої найкращі світові позиції 
в машинобудуванні. Руйнувалися га-
лузеві зв’язки, скорочувалося вироб-
ництво автобусів, проблемно стало 
їх збувати. Ті обставини були на руку 
Росії, тому вона легко витиснула ЛАЗ 
із ринку, а російські бізнесмени, які 
його придбали, остаточно знищили. 

— Пережити цей період було 
складно, та й родину треба було го-
дувати, це, власне, й штовхало мене 
вперед, — говорить Богдан Шевців. 
— До того ж робота на ЛАЗі не ми-
нула даремно: я знав, як організу-
вати промислове виробництво, мав 
до того здібності. Та все впиралося у 
кошти. Їх треба було заробити, тому 
спочатку бізнесував. Власне вироб-
ництво розпочинав на орендованих 
площах, пізніше спільно з колекти-
вом (друзі з автобусного заводу й 
частково моя родина) викупили ча-
стину території заводу фрезерних 
верстатів.

— З чого починали?
— Не повірите. Зі справи, якої 

дуже не любив на заводі, — автобус-
них крісел. На початку дев’яностих їх 
узагалі перестали виготовляти (тоді 

якраз на ноги „спинався“ „Богдан“, 
якому такі крісла були потрібні). Ми 
вчасно це зрозуміли. Маючи грамот-
них технологів, роботу освоїли дуже 
швидко і стали основними вироб-
никами сидінь різних типів. Нині їх 
виготовляємо для автобусів, тролей-
бусів, трамваїв, швидкісних потягів. 
Свої крісла спочатку перевіряємо у 
власному випробувальному центрі, 
а тоді — в Сертифікованій лаборато-
рії України.

— Ви останнім часом частіше бува-
єте у вишах, зокрема і в Політехніці…

— Річ у тім, що Україна втрачає 
свій трудовий ресурс, бо спеціаліс-
ти-конструктори, технологи з вели-
ким досвідом йдуть на пенсію. З влас-
ного досвіду знаю, що без потрібної 
виробничої бази складно підготувати 
добрих фахівців. Ми ж маємо нове об-
ладнання, нові технології, тому го-
тові співпрацювати з вишами. Нам 
потрібні фахівці нового мислення, 
добрі аналітики, незакомлексовані, 
готові брати на себе відповідаль-
ність (до речі, ми шукаємо директо-
рів заводів, інженерів-конструкто-
рів, енергетиків). Для студентів, які 
обрали Політехніку, — це серйозний 
крок у майбутнє. До речі, вона нале-
жить до тих університетів, де вчитися 
і складно, і цікаво. А ще тут готують 

особливих фахівців. Один із них — 
хімік Юрій Карплюк, який очолює 
наш Стрийський автобусний завод. 

— Чи думали колись про власне ви-
робництво?

— Десь у душі — так, бо мав до 
того хист, бажання, енергію, орга-
нізаційні здібності. До будь-якої 
справи намагаюся долучати багатьох 
людей, та не всі готові брати на себе 

відповідальність, тому часто 
доводиться „перти воза“ са-
мому.

— Що виготовляє Ваше під-
приємство?

— Нині виробництво роз-
ширюється. Ми виготовляємо 
понад 100 різних видів про-
дукції. Серед них — автобуси 
„Карпати“, медичне обладнан-
ня (одними з перших в Україні 
освоїли виробництво нових, 
регульованих з пульта, ліжок, 
спеціальні матраци, товари 
народного вжитку. Виготов-
ляємо й ручні півтораметрові 
підіймачі на півтори тонни 

вантажу й для працюючих інвалідів, 
різні тренажери для відкритих спор-
тивних майданчиків, деталі і комп-
лектуючі тощо. 

— Ваша родина допомагає у бізнесі?
— Син Михайло мріяв про адво-

катську кар’єру, та нині штурмує у 
Політехніці машинобудування. По-
руч зі мною працює донька Анна, 
вона провадить усі фінансові справи. 
Думаю, родинний бізнес буде кому 
продовжити.

— Що побажали б нашим студен-
там?

— Я далекий від думки, що всі ма-
ють бути якнайуспішніші у навчанні. 
Працьовитий може відкрити і свою 
фірму. На жаль, молодь не дуже хоче 
займатися бізнесом. Загалом, сту-
денти мають бути готові до нелегких 
випробовувань. 

— А університетові?
— Мені важко словами висловити 

те, чим для мене він є, але щоразу у 
своїх виступах кажу: якщо у Львові є 
Політехніка, значить у західній Укра-
їні розвиватиметься виробництво. 
Побажав би університетові все ж зо-
середитися на спеціалістах технічно-
го профілю, адже Львів був, є і буде 
промисловим містом. 

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Глава УГКЦ Святослав Шевчук:                            
„В одну мить ми всі осиротіли“ 

„В одну мить ми всі осиротіли“, — саме такими словами Верховного 
архиєпископа УГКЦ Святослава Шевчука можна окреслити відчуття 
багатьох, для кого беззаперечним моральним авторитетом був і 
залишається Блаженніший Любомир Гузар. Про нього говорять — 
Santo Subito — уже святий!

Любомир Гузар помер на 85 році 
життя 31 травня в резиденції в Кня-
жичах. Для прощання тіло Блажен-
нішого 1 червня привезли до Львова, 
де відбулися заупокійні Архиєрей-
ські літургії в Архикатедральному 
соборі Святого Юра. У суботу, 3 
червня вулицями Львова пройшла 
загальноміська скорботна процесія 
до храму Святого Архистратига Ми-
хаїла. Звідти похоронний кортеж 
вирушив до Києва. Там, у столиці 
України, у крипті Патріаршого Со-

бору Воскресіння Христового похо-
вали Патріарха Любомира. 

— Сьогодні вся українська гро-
мада нашої держави й світу з болем 
переживає цю велику втрату. Бла-
женніший Любомир був духовним 
батьком українського народу. У його 
присутності всі ми почувалися захи-
щеними, певними. А сьогодні ми в 
одну мить усі осиротіли, — зі сумом 
закцентував у Києві глава УГКЦ, ви-
голошуючи офіційну заяву з приводу 
смерті Кардинала Любомира.

Владика Святослав пригадав, що 
життєве кредо Патріарха — бути 
Людиною. Він навіки залишиться 
батьком і вчителем для вірних і не-
вірних.

Папа Франциск у листі до ниніш-
нього очільника УГКЦ Верховного 
архиєпископа Святослава Шевчука 
написав, що Любомир Гузар був од-
ним із найзначніших та найбільш 
шанованих моральних авторитетів 
останніх десятиліть. Він спромігся 
не лише вивести УГКЦ з підпілля, до 
якого її змушували гоніння, а й пода-
рував їй нову радість від віри. Карди-
нал, попри поважний вік та постійні 
хвороби, був навчителем мудрості, 
особливо щодо скривджених та тих, 
хто страждав.

in memoriam

Світлій пам’яті Блаженнішого                
Любомира Гузара

31 травня 2017 року на 85-му році життя після важкої недуги відійшов у вічність Архиєпископ-Емерит 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Любомир Гузар.

Ця надзвичайна й 
історично значима для 
України постать уті-
лювала образ людини 
нової доби. Людини — 
патріота і громадяни-
на, котра не замикала-
ся у своїй пастирській 
царині, а наполегли-
во й цілеспрямовано 
розширювала сферу 
власного впливу на всі 
боки життя української 
спільноти, її консолі-
дації, на розбудову гро-
мадянського суспіль-
ства в нашій країні.

Його життя слугує прикладом нескоримості люд-
ського духу, вірності Ідеї, Чину й Церкві. Такі шляхетні 
людські цінності Любомир Гузар увібрав від своїх вели-
ких попередників Петра Могили, Андрея Шептицького 
та Йосипа Сліпого. Він став їхнім гідним наступником.

Кілька років тому студенти й викладачі Львівської 
політехніки мали унікальну нагоду безпосередньо по-
спілкуватися із великою людиною — Блаженнішим Лю-

бомиром Гузаром, який у стінах університету відновив 
започатковані ще в минулому сторіччі Андреєм Шеп-
тицьким Суспільні дні. Це був зацікавлений змістовний 
діалог із людиною подвижницького покликання, ве-
ликим сучасником новітньої доби української історії, 
палким патріотом рідної землі та визнаним духовним 
наставником мільйонів вірян. 

Тоді ж прозвучали пророчі слова, у яких Блаженні-
ший Любомир сформулював своє життєве кредо, власне 
бачення істинного українського патріотизму. Нині всі 
ми сприймаємо їх як його духовний заповіт: „Ми мусимо 
любити українців, то є любов до України, до конкрет-
них людей, а не до абстрактної України. Я хочу любити 
людей. Може, вони не досконалі, може, роблять мені 
якусь прикрість, але хочу бажати їм добра“. Цю важливу 
духовну настанову він наполегливо втілював упродовж 
усього життя. Вона для багатьох із нас стала світогляд-
ним дороговказом.

Ректорат та Вчена рада, увесь багатотисячний колек-
тив Національного університету „Львівська політехні-
ка“ глибоко сумують із приводу смерті духовного світоча 
українського народу Блаженнішого Любомира Гузара 
й висловлюють щирі співчуття родині та близьким по-
кійного, а також ієрархам та всім вірним Української 
Греко-Католицької Церкви.
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Про те, що Блаженніший був без-
заперечним моральним авторитетом 
для євреїв і мусульман, для людей 
світських і навіть невіруючих пише й 
віце-ректор Українського католиць-
кого університету, дисидент Мирос-
лав Маринович:

— Коли він заходив у приміщен-
ня, вставали всі присутні — навіть 
знаючи, що він уже цього не бачить. 
І причина в цьому одна: у ньому 
впізнавали Людину Молитви. Бог, 
що був у його молитвах, дав йому дар 
говорити про високі речі простими 
словами — бо він добре знав людину 
й любив її. Тому і йшов від нього ве-
ликий душевний мир. А ще Блаженні-
ший Любомир був Людиною Свободи. 
Він подарував нам просту формулу 
духовного змужніння: „Дайте людям 
вирости у свободі“. Бо добре знав, що 
зі стану рабства до стану внутрішньої 
свободи не перестрибнути за один 
раз. Це велика духовна праця, яка 
знає гіркий смак поразок. Кир Лю-
бомир був також Людиною Правди. 
Його слову довіряли, бо знали, що 
воно не лукаве й не облудне. Тому 
він і зміг подати нам іще одну просту 
формулу суспільного духовного здо-
ров’я: „Якщо хочемо створити сере-
довище, у якому панує довіра, поста-
новімо собі не торгувати правдою“.

Військовий капелан отець Андрій 
Зелінський відзначив особливість 
Любомира Гузара — залишатися 

завжди молодим. 
„Молодість — це 
коли серце дивить-
ся вдаль і бачить 
нові можливості. 
Старість завжди 
оглядається назад, 
зупиняється, а мо-
лодість упевнено 
дивиться вперед у 
напрямку майбут-
нього. Блаженні-
ший Любомир не 
втомлювався бути 
молодим, навіть 
коли почувався 
слабким від втоми 
та недуги. У нього 
завжди було майбутнє. Великий — 
як саме життя, живий — як справді 
людина, і завжди вдячний…“ — по-
ділився думками на своїй сторінці у 
Фейсбуці священик.

На початку квітня цього року Лю-
бомир Гузар звертався до всіх нас, 
закликаючи молитися за нашу Цер-
кву, щоб вона розвивалася, славила 
Господа Бога і служила українському 
народові. 

Єпископ єпархії Пресвятої Родини 
в Лондоні та Апостольський візита-
тор для українських греко-католиків 
Ірландії владика Гліб (Лончина) під 
час Заупокійної Архиєрейської Боже-
ственної Літургії в Архикатедрально-
му соборі Святого Юра зауважив:

— Чому Блаженніший Любомир 
закликав нас молитися? Зазвичай ми 
вважаємо, що молитва — це те, що ми 
звертаємося до Бога, про щось Його 
просимо, Його прославляємо… Але 
ні! Молитися означає слухати те, що 
Господь мені говорить, бо Бог завжди 
до мене промовляє. Любомир Гузар 
не тільки брав участь у всіх Богослу-
жіннях, а й довгі години молився на 
самоті й слухав, що йому каже Го-
сподь. Він дозволив, щоб молитва 
просякла його серце і все його життя, 
аби Бог міг чинити свої діла любові 
через нього. І справді, він був доброю 
і чуйною людиною, кожного вислу-
хав, кожному старався допомогти. 
Я рідко бачив, щоб він втрачав са-

мовладання — так працював 
над собою. Це плід молитви, 
яка впливала на його життя, 
— пояснив владика Гліб.

Для нас усіх Любомир Гузар 
залишив свою мудрість, щиру 
віру, які повинні стати доро-
говказами на шляху до майбут-
нього. Серед золотих думок 
Блаженнішого: „Бог випробо-
вує нас через різні обставини. 
Якщо ми поставимо Його на 
першому місці, житимемо за 
Його законами і будемо Йому 
довіряти, то можемо мати оп-
равдану надію на Його поміч“, 
„Нам треба дуже багато пра-
цювати над собою, і серйозно 
працювати“, „Церква має ви-
ховувати людей бути людьми, 
а люди творять громаду, нор-
мальну державну громаду, яка 
нам потрібна“, „Свобода — це 
можливість робити добро“.

Підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН
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музей

Дім Франка — місце, до 
якого хочеться повернутися
Нещодавно директором Львівського національного літературно-

меморіального музею Івана Франка став Богдан Тихолоз — 
український літературознавець, франкознавець. Ми розпитали 
пана Богдана про музейну справу та про виклики, із якими йому 
довелося зіткнутися на новій посаді.

Головна перешкода — 
інертність мислення 

Дуже сумно стає, коли порівню-
єш закордонні музеї з нашими. Ми, 
на жаль, звикли скаржитися на брак 
коштів, замість того, щоб замисли-
тися: що можна зробити, аби те фі-
нансування стало іншим. Проблеми 
є різні: матеріально-технічні, фі-
нансові, методичні. А найважливі-
шим є те, що люди мусять змінити 
свою філософію. Здебільшого музей 
сприймають як сховище, скриню зі 
скарбами, яку найкраще замкнути, 
щоб із неї нічого не вкрали — ця 
філософія взагалі не працює у су-
часному світі. Музей — культурний 
простір, де можуть відбуватися ціка-
ві події. 

„Існує два типи музеїв“
До змін мене мотивують мої діти. 

Я хочу, щоб вони виросли культур-
ними, тому — повинні відвідувати 
культурно-мистецькі та інші подіб-
ні заклади, але для цього їм там має 
бути цікаво. Існує два типи музеїв: 
„тату, коли ми вже звідси підемо?“ і 
„тату, а завтра ми сюди прийдемо?“, і 
мені дуже хочеться, аби музей Фран-
ка був місцем, куди хочеться повер-
нутися. Досі він таким не був: сюди 
приходили лише організовані групи, 
щоб оглянути меморіальний буди-
нок. Графік подій музею зводився до 
дня смерті Івана Франка і дня його 
народження. 

Музеї мають бути 
клієнтозорієнтованими

Безглуздо намагатися заціка-
вити малих дітей філософськими 
проблемами франкової поезії, але 
є казки, мультфільми тощо. У черв-
ні в нас будуть дні східної культури 
— коротка розповідь на 10 хвилин 
„Іван Франко і культури Сходу“ та 
майстер-клас з оригамі — це буде 

цікаво, діти запам’ятають, що вони 
були в музеї Франка, цього буде до-
статньо. Із другого боку, пропону-
вати дорослій публіці лише музей-
ного кота не будеш. Мені важко нині 
достукатися до деяких працівників 
і пояснити, що не можуть бути од-
накові екскурсії для школярів, сту-
дентів, пенсіонерів і для батьків із 
дітьми. Нещодавно принесли мені 
„готову“ програму, а там тільки лек-
ції та екскурсії — кому це цікаво? 
Кого це надихає?

Музей повинен 
задовольняти запити 
суспільства

Не можна думати, що всі люди 
дурні і їм нічого не треба — це не-
правда. Ми живемо в цікавому ту-
ристичному місті і про це не треба 
забувати. Гості міста, звичайно, 
хочуть кави, „чоколяди“ й сирника, 
але багато з них хочуть „нагодувати“ 
і свій розум. Львів відвідує щороку 
понад два мільйони туристів, якщо 
бодай двадцять тисяч із них захочуть 
дізнатися, що це за дядько на двад-
цятигривневій купюрі, то ми мати-
мемо туристичний потік і фінансу-
вання для музею.

Не скажу, що коли заступив на 
посаду, у моїх уявленнях щось ра-
дикально змінилося — я побачив те, 
що очікував. Перше, що відчув, — у 
людей є запит, є спільнота, яка хоче 
позитивних змін для музею. Сюди 
приходять ті, хто має свіжі ідеї, про-
екти, хочуть їх зреалізувати, і музей 
потроху стає місцем, де відбувається 
щось цікаве. Ми пробуємо провади-
ти акції, розраховані на різну ау-
диторію — від дітей до філософів. 
Робити висновки ще зарано, але 
суспільне зацікавлення я відчуваю.

Реформи
Колектив музею — півсотні спів-

робітників, 20 з яких — науковці, із 
більшістю я знайшов спільну мову. 
Ми змінили графік роботи, бо від 10.00 
до 16.00 сюди прийде хіба група шко-
лярів. Наразі працюємо до 17.00, але 
деякі акції відбуваються й у вечірній 
час. Величезна проблема всіх наших 
музеїв — „наукові співробітники“, 
які не пишуть наукових публікацій і 
не провадять наукової діяльності. Я 
нікого не звільнив — хочу дати шанс 
показати себе і спробувати працювати 
у новій команді. Зі собою привів мо-
лоду кров, яка допомагає музею, але 
штука не у віці: тут є ті, кому понад 
90 років, але вони мають ясну голову, 
а є молоді, які не хочуть змін.

Будемо ламати 
стереотипи

Замість того, щоб творити з 
Франка національний бренд, у нас 
позиціонують його як старого, за-
нудного дідугана зі шкільного під-
ручника, яким він узагалі не був: 
Франко мандрував, збирав гриби, 
ловив рибу, їздив Європою, ходив 
пішки в гори, що в ті часи не було 
заведено. Я хотів зламати стереоти-
пи і змінити уявлення про Франка, 
щоб ми відчули його своїм близь-
ким сучасником, модною постаттю, 
якими для наших європейських сусі-
дів є їхні класики. Друге — змінити 
стереотип про музей як про тихе, 
припале порохом місце, де сидять 
бабці й слідкують, щоб ніхто нічого 
не вкрав. Я вважаю, що Дім Франка 
матиме майбутнє, якщо до нього 
приходитимуть діти й молодь, бо 
музей, який працює тільки на третій 
вік, дуже швидко закінчиться.

Анастасія МОЗГОВА
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зрепресована наука

А хтось каже, що мова не має значини
Сьогодні розповімо вам про долю учасників конференції з 

обговорення проєкту соборного правопису (травень–червень 
1927 року). На неї зібрався цвіт української мовознавчої науки як 
із великої України, так і з її західних земель. Майже всіх їх було 
фізично знищено або заслано в табори. Вижили лише одиниці. 

1. Бадан Олександр, журна-
ліст-комуніст (Закарпаття). Нау-
ковий секретар Наркомосу УСРР 
(1927–30). Зрепресовано 1933 р. 
(справа УВО). Страчено 1937 р. під 
Медвеж’єґорськом (урочище Сандар-
мох), Карелія.

2. Бойків Іван, лінґвіст, педагог, 
працівник Інституту мовознавства. 
Помер 1932 р.

3. Бузук Петро, лінґвіст, профе-
сор (Басарабія), директор Інституту 
мовознавства Білоруської АН. Зреп-
ресовано 1934 р. (вислано, розстрі-
ляно 1938 р.).

4. Булаховський Леонід, мовоз-
навець, професор (Харків), редактор 
правопису 1946 р. Помер 1961 р.

5. Висоцький Зиновій (псевдо Сте-
повий), журналіст, комуніст-укапіст 
(Дніпропетровщина). 1935–36 рр. 
спецколеґія Харківського облсуду 
засудила до розстрілу.

6. Вишня Остап, письменник 
(Полтавщина). Зрепресовано 1933 р., 
звільнено 1943 р.

7. Волошин Євген, викладач укра-
їнської мови й літератури в київ-
ських вишах і на курсах українізації 
(Київ). Заарештовано (справа СВУ), 
9 місяців перебував під слідством. 
По звільненні до грудня 1934 р. жив 
у Києві, по вбивстві Кірова виїхав до 
Самарканда. Доля невідома.

8. Вороний Микола, письменник 
(Дніпропетровщина). Зрепресовано 
1934 р. (вислано, розстріляно 1938 р.) 

9. Ганцов Всеволод, мовознавець 
(Чернігів), 1929–46 рр. зрепресовано 
(справа СВУ), повторно 1949–56 рр. 
Помер 1979 р.

10. Гладкий Микола, біолог (Чер-
нігівщина), редактор мови в газеті 
„Пролетарська Правда“. Заарешто-
вано 1930 р., 1931 р. звільнено з об-
меженням місць мешкання, помер 
1947 р. у Красноярську.

11. Гладкий Петро, учитель (Чер-
нігівщина). Незакінчена висока 
освіта. Близький до школи В. Ган-
цова. Заарештовано 1937 р., роз-
стріляно.

12. Голоскевич Григорій, мовоз-
навець (Поділля). Учень О. Шахма-
това, автор Правописного словника. 
Зрепресовано (справа СВУ) 1929 р., 
наклав на себе руки в Тобольську 
1935 р.

13. Грунський Микола, славіст, 
професор (Харківщина). У 40-х ст. 
наук. праців. Інституту мовознав-
ства. Помер 1951 р.

14. Дем’янчук Василь, мовозна-
вець (Західна Україна). 1929 р. засу-
джено на 5 років (справа СВУ). Після 
повернення зрепресовано 1938 р., 
розстріляно в Медвеж’єґорську, Ка-
релія.

15. Дятлів Петро, журналіст (Чер-
нігівщина). Заарештовано 1933 р. 
(справа УВО), страчено 1937 р. в 
Медвеж’єґорську, Карелія.

16. Йогансен Михайло, письмен-
ник, мовознавець (Харків), автор 
проєкту латинізації українського 
письма. Розстріляно 1937 р. в Києві. 

17. Калинович Михайло, мовоз-
навець, професор (Поділля), керів-
ник Інституту мовознавства (1937–
41), 1939–44 рр. — голова Відділу 
суспільних наук АН УРСР. Головред 
словника 1948 р. Помер 1949 р.

18. Касяненко Євген, журна-
ліст-комуніст, перекладач (Полтав-
щина). Розстріляно 1937 р.

19. Кириленко Варфоломій, учи-
тель (Чернігівщина). 1942 р. вивезе-
но на примусові роботи до Німеччи-
ни. Помер 1965 р. в Канаді.

20. Кондрашенко С., педагог 
(Дніпропетровщина).??

21. Кримський Агатангел, акаде-
мік (Волинь), орієнталіст, історик 
української мови, редактор Акаде-
мічного словника (1924). Зрепресо-
вано 1941 р., помер 1942 р. (м. Куста-
най).

22. Ліщина-Мартиненко Іван, 
викладач, архівіст (Полтавщина). 
1929 р. заарештовано, засуджено на 
10 років таборів (Біломорканал).

23. Мазуренко Юрій, юрист (До-
неччина), професор Харківського 
Інституту народного господарства. 
Зрепресовано 1934 р. (справа бо-
ротьбістів), розстріляно 1937 р.

24. Мізерницький Олександр, пе-
дагог (Холмщина), 1925 р. — голова 
спілки РОБОС. Зрепресовано 1934 р.

25. Мороз В., педагог (Букови-
на). ??

26. Музичка Андрій, літературо- 
знавець, професор (Західна Україна). 
Зрепресовано 1931–32 рр. Вислано 
до Казахстану, помер 1966 р.

27. М. Мусій, учитель (Західна 
Україна).??

28. Наконечний Микола, мовоз-
навець (Полтавщина), співавтор 
фразеолог. словника 1959 р., розроб-
ник основ української літературної 
вимови. Помер 1981 р.

29. Німчинов Кость, мовознавець 
(Харківщина). Зрепресовано 1937 р., 
дальша доля невідома.

30. Пилипенко Сергій, журналіст 
(Київ), директор Інституту літера-
тури в Харкові. Зрепресовано 1933 
р. (справа УВО), розстріляно 1934 р.

31. Плевако Микола, літерату-
рознавець, професор (Харківщина). 
Заслано до Казахстану 1938 р., де по-
мер за нез’ясованих обставин.

32. Попів Олександр, професор 
(Харківщина), педагог і церковний 
діяч. Заарештовано 1933 р., звільне-
но 1939 р. Після війни на еміґрації 
помер 1958 р.

33. Приходько Антін, юрист, по-
літичний діяч (Кубань), заступник 
наркома освіти, заступник генпро-
курора УСРР. Зрепресовано 1933 р., 
розстріляно 1939 р.

34. Рахинський Володимир, ви-
кладач (Чернігівщина), директор 
педкурсів. Заарештовано 1932 р. 
Доля невідома.

35. Річицький Андрій, літера-
тор (Дніпропетровщина). Редак-
тор українського виданку „Капітал“ 
Маркса, зрепресовано в 1930-ті за 
звинуваченням у „перевиконан-
ні хлібозаготівель“. Розстріляно                       
1934 р.

36. Рудницький Степан, географ 
(Перемишль). Приїхав на запрошен-
ня уряду УРСР 1927 р. Заарештова-
но 1933 р. (справа УВО), заслано на 
Соловки, страчено 1937 р. під Мед-
веж’єґорськом, Карелія.

37. Савицький Петро, педагог 
(Західна Україна). 1934 р. трійка 
при Колеґії ДПУ УРСР засудила на                                  
3 р. вислання.

Микола ЗУБКОВ
(Далі буде)Початок у числі 17
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студентський лідер

Колегія студентів стане 
симбіозом найактивнішої 
молоді
Минулого тижня студентська молодь Львівської політехніки 

обрала нового лідера. Очільницею Колегії студентів нашого 
університету стала четвертокурсниця ІЕСК Анастасія Вакарчук. Про 
основні принципи роботи, бачення розвитку організації та взаємин 
у команді поспілкувалася з молодіжною лідеркою.

— Яку першоціль ставите пе-
ред собою?

— Незважаючи на те, що по-
передній рік для мене був мож-
ливістю аналізу та кращого зна-
йомства з роботою Колегії, тепер 
прийшли нові люди, тож треба 
спільно напрацювати бачення 
дальших кроків. Адже в усіх різні 
цілі, пріоритети. Та, коли сту-
денти приходять до нашої орга-
нізації, то мають розуміти, що 
тут на першому місці не особисті 
інтереси, а організації та коман-
ди. Тож пріоритетне завдання — 
створити з різних людей симбіоз, 
який даватиме добрі результати. З ог-
ляду на цей рік, Політехніка зростати-
ме щораз більше, кількість студентів не 
меншатиме, тож роботи є багато. 

— Зараз дещо змінилися умови очіль-
ництва студентських колегій. Як це 
впливає на їхню роботу?

— Відповідно до Закону України 
„Про вищу освіту“, ми змушені про-
водити вибори в новому форматі й 
звикати до швидкоплинності кадрів. 
Голів інститутських колегій обирають 
не більше, ніж на два роки й вибори 
проходять щорічно. Цього разу змі-
нилося шість голів профбюро. Хтось 
вичерпався за рік, хтось — зрозумів, 
що це не його, дехто хоче розвиватися 
в організації, та не як очільник студен-
тів, а в іншому напрямі. Тому вирішили 
відійти від цієї діяльності й уможливи-
ти працю інших активістів. Уважаю, 
що це правильне рішення. Та є лідери, 
які й за рік часу, завдяки підтримці ін-
ститутів, профбюро, співпраці з адмі-
ністрацією, підготували досить міцний 
ґрунт для успішної роботи.

— Які бачите основні напрями роз-
витку діяльності організації?

— За останні два роки ми суттє-
во підняли рівень наших студент-
ських фестивалів. Не було масштаб-

них недопрацювань. Тому головне 
— утримати цей рівень. Звичайно, 
проведення фестивалів не є нашою 
головною діяльністю. Та вони дають 
можливість більше зосереджуватися 
на співпраці зі студентами, залуча-
ти їх до активної роботи й бути до 
певної міри інформаційним майдан-
чиком нашої діяльності. Політехні-
ки дуже талановиті як у науці, так і 
в творчості. Тому треба їх усебічно 
розвивати. Також „роблю ставку“ на 
розвиток самої організації.

— У  чому найбільша складність ро-
боти очільника студентства?

— Колективна робота справді дуже 
складна. Бо в кожного власні амбіції, 
присутня здорова конкуренція, тому 
важче зберегти баланс. Коли працю-
єш в інституті, то більше скеровуєш 
свою діяльність на те, щоб зацікави-
ти студентів, заохотити їх до роботи. 
А в колективі, де всім щось потрібно, 
головне — устигати звести між собою 
людей, які мають спільні зацікавлення, 
щоб вони максимально реалізовували 
всі свої ідеї. Пригадую, раніше бували 
моменти, коли я бігала за групою, бо 
хотіла щось цікаве реалізовувати, а те-
пер — бігають за мною, бо хочуть щось 
робити.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У музейному комплексі 
„Територія Терору“ сьо-
годні відбудеться презен-
тація навчального фільму 
„Територія Голодомору: 
пам’ять невмируща“. Фільм 
створив канадський Музей 
прав людини у співпраці 
з Національним музеєм 
„Меморіал жертв Голодо-
мору“. У фільмі дослідже-
но роль ЗМІ в подоланні 
мовчання навколо випадків 
порушення прав людини, 
одним із яких і був геноцид 
українців — Голодомор. 
Фільм планують поширюва-
ти серед навчальних закла-
дів Львова й використову-
ватимуть для інтерактивних 
уроків історії. 

У Києві перейменували про-
спект Ватутіна на Романа 
Шухевича. За це рішення на 
засіданні Київської міської 
ради 1 червня проголосува-
ли 69 депутатів. На засіданні 
був присутній син Шухевича 
— народний депутат України 
Юрій Шухевич. Переймену-
вання підтримали кияни на 
громадському обговоренні. 

Кінокомпанія Kinorob 
продовжує роботу над 
історичною драмою „Анна 
Київська“/Anna de Kiev 
(робоча назва) спільно-
го виробництва Украї-
ни (Kinorob) і Франції 
(Dadafilms). Зйомки біогра-
фічного фільму заплановані 
на літо-осінь 2018 року на 
території Франції та Укра-
їни. А прем’єрний показ 
обіцяють на 2019 рік. Сюжет 
фільму базовано на історич-
ному романі французької 
письменниці Жаклін Доксуа 
(вона й авторка сценарію 
двогодинної стрічки) „Анна 
Київська, королева Франції“. 
Основна мета — це створити 
якісний історичний фільм 
для широкої аудиторії, зро-
зумілий глядачеві і в Україні, 
і у Франції, і в інших країнах. 
Фільм продемонструє широ-
кій громадськості виняткову 
роль, яку відіграла династія 
Ярослава Мудрого у фран-
цузькому державотворенні.

За матеріалами інформагенцій



ч. 18 [2978]
 8 — 14 червня 2017 15СТУДМІСТЕЧКО

другий дім

Улітку в гуртожитках наведуть лад

Спекотна пора не менш гарячою буде і в Студмістечку Львівської 
політехніки. Як завжди, за час, доки студенти активно практикуватимуться 

та відпочиватимуть, їхні гуртожитки повним ходом ремонтуватимуть, 
покращуватимуть умови проживання, вишукуватимуть нові можливості 
збільшення кількості місць для поселення першокурсників та багато іншого. 

Закони життя 
Студмістечка

— Ще в лютому ректо-
рат затвердив положення 
про поселення. Раніше ми 
щорічно готували наказ 
про порядок поселення. 
А цьогоріч в університеті 
розробили постійне поло-
ження. Його новаторство 
полягає в тому, що посе-
лення здійснюватимуться 
з урахуванням рейтингу за 
два семестри. Відповідно, 
студенти з низьким рей-
тингом можуть втратити 
право на перепоселення. 
Щоправда, це залежатиме 
від попиту на гуртожиток 
того чи іншого інституту. 
Фактично нічого прин-
ципово не змінюється, бо 
й раніше, якщо студенти 
за обидві сесії мали дві й 
більше академзаборго-
ваностей, не могли пре-
тендувати на місце в гур-
тожитку. Було це змінено 
тому, що „талон“ могли 
отримати студенти, які 
достроково складали се-
сію чи претендували на 
покращення оцінки, тоб-
то маючи досить високі 
бали, отримували „тало-
ни“. Водночас є студенти, 
які вчаться на рівні п’ят-
десяти балів і не мають 
„талонів“. Це було дещо 
несправедливо. Тож ми 
вирішили зрівноважити 
шанси студентів на отри-
мання місця в гуртожит-
ку, — розказав про зміни 
правил поселення заступ-
ник директора Студміс-
течка Львівської політех-
ніки Ігор Якубовський.

За поселення й надалі 
відповідають комісії ін-

ститутів, які очолюють 
заступники директорів 
інститутів із виховної 
роботи. До складу цієї 
комісії входить і пред-
ставник від студент-
ського самоврядування, 
який швидко і вичерпно 
доноситиме інформацію 
до студентів, що претен-
дують на місце під „гур-
тожитським сонцем“, і 
технічний працівник від 
дирекції інституту. Адже 
кожен інститут, залежно 
від кількості студентів, 
які навчаються там, має 
свої квоти. 

На університетсько-
му рівні працює комісія, 
у складі якої: прорек-
тор Роман Корж, дирек-
тор Студмістечка Ігор 
Гельжинський, його за-
ступник зі студентських 
питань Ігор Якубовський 
і представники Колегії та 
профкому студентів. Ко-
місія відіграє визначаль-
ну роль у розв’язанні різ-
номанітних конфліктів 
щодо виселення, непе-
репоселення студентів на 
рівні університету.

— Нині ведемо пере-
мовини про додаткові 
місця в гуртожитках ін-
ших навчальних закладів. 
Поселення, як завжди, 
буде складне, але ми ба-
чимо вихід. Акцентуємо 
увагу на тому, щоб сту-
денти, які мають пільги, 
підготували всі потрібні 
документи. До категорій, 
які можуть претендувати 
на пільгові умови про-
живання, належать діти 
учасників бойових дій та 
переселенців, — додав 
мій співрозмовник.

Усе — задля 
покращення умов 
проживання

Упродовж літа в Студ- 
містечку планують про-
вести ряд ремонтних 
робіт, завдяки яким сту-
денти матимуть кращі 
умови проживання. Так, 
для ремонту гуртожитку 
№ 4 підготували доку-
ментацію на тендер для 
проведення капітальних 
ремонтних робіт. Що-
правда, там уже почали 
замінювати водо-каналі-
заційні стояки, подекуди 
замінили сантехніку. Та, 
як наголосив Ігор Якубов-
ський, усе „впирається“ у 
кошти, які ще мають ви-
ділити. 

— За літо, сподіва-
ємося, завершимо гур-
тожиток № 5. Уже зро-
били капітальний ремонт 
кухонь, умивальних кім-
нат і завершуємо ремонт 
душових. Далі за планом 
ремонт коридорів. Там 
ситуація доволі складна, 
бо будівлю зведено в 50-ті 
роки, частина стін-пере-
городок — зі шлакобло-
ків, частина — дерев’я-
ні, ще деякі — цегляні. 
Тому спеціалісти спершу 
мусять дослідити, як це 
зробити правильно. Піс-
ля завершення ремонту в 
цьому гуртожитку такі ж 
зміни заплановано зро-
бити в гуртожитку № 7. 
Почали ремонт душових 
і в гуртожитку № 14. У 
гуртожитку № 1 уже за-
вершили ремонт, зали-
шилося лише замінити 
вікна, де-не-де двері. 
Тобто ремонтні роботи 

в Студмістечку тривають 
постійно, — розповів 
Ігор В’ячеславович.

Студенти 
студентам                        
на допомогу

Не раз керівництво 
Студмістечка наголошу-
вало на вагомій допомозі 
студентського самовря-
дування. Без їхньої участі 
поселення та й сам процес 
комунікації зі студентами 
був би значно обтяжений.

— Завжди закликаю ор-
гани студентського само-
врядування активно нам 
допомагати. Адже питання 
дисципліни, яке є ключо-
вим в житті Студмістечка, 
трохи кульгає. Часто через 
те, що студенти не надто 
ретельні чи забувають, що 
потрібно написати заяву 
на перепоселення, можуть 
просто втратити місце в 
гуртожитку. Якщо мешка-
нець гуртожитку не подав 
заяву, ми не можемо зна-
ти, яка ситуація — планує 
він і надалі проживати в 
нас чи вирішив орендувати 
квартиру. Те ж стосується 
і самовільного виселення. 
Не раз були випадки, коли 
студенти просто збирали 
речі й ішли, а потім диву-
валися, звідки взявся борг 
за проживання. Річ у тім, 
що є конкретна процеду-
ра як на поселення, так і на 
виселення. Завжди кажу, 
якщо чогось не знаєте, 
запитайте в коменданта 
чи дирекції як це зробити. 
Ну і, звичайно, є прохан-
ня не порушувати правил 
внутрішнього розпорядку. 
Бо виходить так, що сту-
денти карають своїх бать-
ків, які змушені їм потім 
оплачувати оренду квар-
тири, — додав наостанок 
заступник директора Сту-
дмістечка. 

Наталія ПАВЛИШИН
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високі ноти

Згадуючи про Героя…

„Тихі дні любові і музика миру“ — 29, 30 червня та 1 липня у 
Львові вперше відбудеться Відкритий міжнародний музичний 

марафон пам’яті Василя Сліпака. Так громадськість ушанує співака 
зі світовим іменем, одного з найкращих баритонів світу, який 
загинув під час війни на сході України.

Генеральний директор Львівської 
філармонії Володимир Сивохіп по-
яснив, чому такий захід відбувати-
меться у Львові — творчий шлях 
Василь Сліпак розпочав із нашого 
міста. До річниці героїчної загибе-
лі новітнього Героя у храмі святих 

апостолів Петра і Павла 29 червня 
о 10.00 відбудеться літургія. Цього 
ж дня розпочнеться хоровий мара-
фон у костелі св. Лазаря, а завершить 
день „Всеношна“ Кирила Стеценка.

30 червня — Міжнародний 
фортепіанний марафон PIANO 

POSTLUDES — від СШ № 46, яку 
закінчив співак, і до Личаківсько-
го цвинтаря встановлять роялі, 
на яких упродовж дня гратимуть 
провідні світові й українські піа-
ністи. Третій день фестивалю буде 
оперним — на різних майданчиках 
центральної частини міста будуть 
представлені сучасні оперні про-
екти з України та закордону. За-
вершить захід, який мав би стати 
щорічним, великий гала-концерт, 
на якому виступлять провідні за-
кордонні й українські колективи 
та солісти.

Н. Я.

палітра

Обмін досвідом і презентація 
себе за кордоном
Викладачі Львівської політехніки у своїх творчих і розвиткових 

пошуках виходять не лише за межі рідного університету, а й 
за межі країни. Набратися досвіду в акварельній майстерності, 
налагодити контакти з художниками світу дала їм змогу участь у 
весняних фестивалях акварелістів, які відбувалися в Італії.

Доцент Ігор 
Юрченко, старші 
викладачі Інна 
Мосор і Оль-
га Челомбітько 
й доцент Ольга 
Лисенко — ви-
кладачі кафедри 
дизайну та основ 
архітектури ІАРХ, 
які своїми робота-
ми долучилися до 
фестивалю у Фа-
бріано. Їхні твори 
було опублікова-
но в каталозі фесту, а деякі ще й по-
бували на виставці. Інна Мосор пред-
ставила формалістично-абстрактний 
напрям, Ольга Челомбітько й Ольга 
Лисенко — пейзажі, а Ігор Юрченко 
— тематичну композицію, у якій кра-
євид поєднано з людиною.

Україну у Фабріано репрезенту-
вало десять митців і їхніх 30 творів. 
Такий фестиваль — місце, де заклада-
ють підвалини зросту й розвитку ак-
варелі. Тож у його програмі, окрім ви-
ставки, були конкурс і майстер-класи 
— під час пленеру художники малю-
вали цікаві куточки міста.

Лідер україн-
ської групи Ігор 
Юрченко каже, що 
в Україні акварель 
не надто в пошані, 
бо її вважають тех-
нікою ескізною, 
пошуковою. Хоч 
насправді вона є 
самодостатньою і 
в таких країнах, як 
Китай і Швеція, її 
дуже культивують. 
Організатор фес-
тивалю Анна Масі-

ніса була вельми втішена і вдячна за 
подарунок, який їй вручив пан Ігор, 
— фотоальбом зі світлинами Львова.

Ігор Юрченко після фестивалю 
у Фабріано взяв участь у подібному 
фестивалі в іншому італійському 
місті — Сперлонзі. Серед сотні ху-
дожників лише він був представни-
ком з України. Його чотири картини 
— дворики Сперлонги, які малював 
раніше — увійшли до колективної 
виставки. Ігор Юрченко також про-
вів демонстраційний майстер-клас.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У Музеї етнографії та худож-
нього промислу Інституту 
народознавства НАН України 
відкрито виставку творів Оси-
па Сорохтея. Художник і графік 
Осип-Роман Сорохтей жив і 
творив на початку ХХ ст., був ви-
пускником Краківської академії 
мистецтв, вояком Легіону УСС. 
Твори експозиції представлено 
з приватної колекції. Крім твор-
чої спадщини маляра, експону-
ють його нотатники та світлини.

У львівському Центрі міської 
історії Центральної та Східної 
Європи презентували „Уявну 
мапу літературного Львова ± 
1939 року“. Авторами ідеї про-
екту є літературознавці Віктор 
Мартинюк та Данило Ільницький, 
але до роботи долучалися дизай- 
нери й програмісти.

На кафедрі графічного дизайну 
ЛНАМ найтепліший і найваж-
ливіший проект цього року — 
літня школа естампу. Ця школа 
відчинила двері як для тих, хто 
вже працює в царині дизайну 
та ілюстрації, так і для тих, хто 
лише планує спробувати себе у 
графіці. За час навчання можна 
буде вивчити види друку й осо-
бливості роботи в різних графіч-
них техніках. Куратор курсу — 
графік і дизайнер Тетяна Цюпка. 
30 червня після завершення 
курсу буде відкрито колективну 
виставку графічних праць ви-
пускників школи в галереї „Пори 
року“ на вул. Вірменській, 23.

За матеріалами інформагенцій
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активне дозвілля

За святковим настроєм — у гори
Завершення навчального року кожен відзначає по-своєму. 

Викладачі кафедри МСС (ІКТА) вирішили відсвяткувати подію 
активно і з користю — організували сходження на Говерлу.

Ініціатива підкорити найвищу 
точку України визріла за кавою — 
особливо припала вона до снаги 

Олександрі Коваль, яка вже рані-
ше робила спробу піднятися на цю 
карпатську вершину. Колеги — Ро-

ман Байцар, Віктор 
Куць, Тарас Бойко, 
Володимир Здеб, 
котрим пощастило 
побувати на Говер-
лі, підтримали ідею.

Сходження на 
гору розпочалося 
від спортивної бази 
„Заросляк“, що не-
подалік Ворохти. 
Вибрали шлях се-
редньої складності. 
І хоч він теж давав-
ся нелегко, але при-
клад інших — підні-
малися й учасники 
АТО, і батьки з діть-

ми (найменше дитя мало лише п’ять 
місяців) — надихав до подолання 
себе й висоти. На вершині виклада-
чі сфотографували свою малу „ек-
спедицію“ разом із синьо-жовтими 
прапорами, на одному з яких перед 
сходженням замовили вишити абре-
віатуру назви своєї кафедри. Зго-
дом, намилувавшись краєвидами й 
наситившись чистим повітрям, від 
Говерли Чорногорським хребтом 
перейшли до озера Несамовите, охо-
пивши при цьому гори Туркул, По-
жижевська й Данцер. Спустившись 
знову до „Заросляка“, мандрівники 
поїхали в бік Яремчі до водоспаду 
Гук. Загальний шлях — 12 кіломе-
трів.

Роман Байцар і Володимир Здеб 
переконані, що ліпше святкування 
годі було й придумати, тож сміливо 
пропонують повторити їхню ідею й 
викладачам з інших кафедр.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд
 •  Завершився клубний чемпіонат 

України з настільного тенісу серед 
чоловічих команд вищої ліги. У 
змаганнях брало участь 12 команд. 
Львівські політехніки посіли перше 
місце й здобули право в наступному 
сезоні виступати в суперлізі. Полі-
техніки набрали найбільше очок в 
останньому, четвертому турі, де 
виграли всі ігри. Відстаючи на два 
очки від команди Житомирського 
державного технічного універси-
тету, вони у фіналі випередили її на 
п’ять очок. Отож, у підсумку: Львів-
ська політехніка — 81 очко, Жи-
томирський державний технічний 
університет — 76 очок, Харківський 
національний педагогічний універ-
ситет — 75 очок. За нашу команду 
виступали — Олександр Тимофєєв 
(ІНЕМ, перше місце в літній Уні-
версіаді України, 3 золоті і 2 срібні 
медалі), Михайло Кістечко (ІХХТ), 
Ростислав Білий (ІНЕМ), Назар 
Мосюк (ІХХТ).

 •  Студенти коледжу „Інфокому-
нікації“ Львівської політехніки 
— срібні призери обласної Спар-
такіади зі спортивного туризму. 
Останній етап Спартакіади серед 
студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акреди-

тації — змагання з ту-
ризму, які відбувалися в 
лісопарковій зоні сели-
ща Рудно, що поблизу 
Львова. Змагання міс- 
тили сім видів програм 
— конкурси емблеми, 
туристичної пісні, подо-
лання смуги перешкод, 
змагання кухарів, ме-
тання тенісного м’яча до 
кошика, встановлення 
намету та суперництво 
туристичних містечок. 
Цьогоріч у туристичних 
змаганнях за призові 
місця боролися 58 учас-
ників. Переможцем ста-
ла команда Львівського 
коледжу транспортної 
інфраструктури.

 •  Наприкінці травня в 
Палаці спорту „Галичи-
на“ відбувся фінальний 
матч вищої ліги між баскетбольни-
ми чоловічими командами „Львів-
ська політехніка“ та „Говерла“ (Іва-
но-Франківськ). Політехніки по-
ступилися своїм суперникам в обох 
фінальних матчах і здобули срібні 
нагороди чемпіонату. Зокрема, 
другий матч фінальної серії закін-

чився з рахунком 77:79 на користь 
гостей. За підсумками чемпіонату, 
найкращим розігруючим став гра-
вець Львівської політехніки Андрій 
Кобець, № 8, а найкращим центро-
вим — його одноклубник Роман Но-
віков, № 13.

Н. Я.
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Кросворд
Горизонтально:
3. Документ, який видають як нагороду за успіхи в 
якійсь справі. 7. Письменник, який у своїх творах різко, 
в’їдливо висміює негативні явища в житті суспільства. 
8. Найбільший острів в архіпелазі Рюкю, що належить 
Японії, головне місто якого Наха. 10. Установа, 
що видає різні види друкованих творів. 12. Звичай 
кривавої помсти за вбитого родича, що існував на 
Корсиці та Сардинії. 14. Обласний центр України. 
15. Колюча трав’яниста рослина, бур’ян. 16. Один із 
мушкетерів А. Дюма. 18. Напівкоштовний камінь. 
19. В Індії — відокремлена верства населення, для 
якої характерно: певний правовий статус, спільність 
релігії та спільне етнічне коріння. 20. Міра ваги 
коштовних каменів. 21. Тварина родини верблюдових, 
поширена в Південній Америці. 24. Чоловіча сорочка з 
відкритим коміром. 26. Бавовняна або шовкова тканина 
атласного переплетення ниток з гладенькою лицьовою 
поверхнею. 27. Дочка критського царя Міноса, яка 
вивела Тезея з Лабіринту за допомогою клубка ниток. 
29. Частина світу, що складається з двох континентів. 
31. У міжнародному праві становище держави, котра 
не бере участи у війні, зберігає мирні відносини з 
воюючими країнами. 35. У Стародавньому Римі заміжня 
жінка, мати сімейства. 36. Утруднення при диханні, що 
супроводжується сиплими звуками, які виникають також 
при нездоровому або пересохлому горлі. 37. Штат США. 
Вертикально: 
1. Місто — великий промисловий центр, столиця 
України з 1919 до 1934 року. 2. Гірський масив у Болгарії. 
3. Давньогрецький історик, праця якого („Історія“) 
містить опис греко-перських воєн. 4. Спекулятивна 
гарячка на біржах і ринках. 5. Штучна або природна 
невеличка водойма з непроточною водою. 6. Черевики 
на дерев’яних підошвах. 7. Учень університету. 9. Штат 
на південному заході США, адміністративним центром 
якого є місто Фінікс. 11. Американський страус. 
13. Настоятелька жіночого католицького монастиря. 

14. Батьківщина Т. Шевченка. 17. Спортивний клуб армії. 
18. Богиня безумства в давніх греків. 22. Спеціаліст у 
галузі сільськогосподарського виробництва, рільництва. 
23. Нижня частина ноги людини. 25. Північна полярна 
частина Землі. 28. Столиця Кенії. 30. Свідоцтво про 
народження. 31. Міжнародна політично-військова 
організація, союз колективної оборони. 32. Держава в 
Центральній Африці. 33. Переносний освітлювальний 
пристрій. 34. Крісло короля.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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35 36

37

наш календар

11 червня — День працівників тек-
стильної і легкої промисловості. 
14 червня — Усесвітній день донора 
крові.

Пам’ятні дати
8.06.1668 — на гетьмана України обра-
ли Петра Дорошенка.
8.06.1855 — народилася Наталя Коб- 
ринська, українська письменниця.
8.06.1898 — помер Яків Щоголів, укра-
їнський поет-романтик.
9.06.1944 — у концтаборі Заксенгавзен 
гiтлерiвцi закатували поета, члена ОУН 
Олега Ольжича (Кандибу).
9.06.1963 — помер у Львові відомий 
композитор i музикознавець Василь 
Барвiнський.

10.06.1866 — помер Iван Вагилевич, поет 
i фольклорист, член „Руської трiйцi“.
10.06.1971 — померла Олена Журлива, 
українська поетка.
10.06.1976 — помер Роман Купчинський, 
український поет-пісняр і прозаїк.
11.06.1888 — у Києвi відкрито скульпту-
ру Б. Хмельницькому. 
11.06.1993 — помер Патріярх УАПЦ 
Мстислав (Скрипник).
13.06.1831 — народився Джеймс Клерк 
Максвелл, англійський фізик, автор те-
орії електромагнетного поля.
13.06.1874 — народився Марко Черем-
шина, український письменник, май-
стер короткої новели.
13.06.1988 — у Львові на першому не-
санкційованому мітингу започатко-

вано Товариство української мови 
ім. Т. Шевченка (пізніше — Всеукраїн-
ське товариство „Просвіта“ ім. Т. Шев-
ченка).
14.06.1736 — народився Шарль Оґ’юстен 
Кулон, французький фізик і військовий 
інженер.
14.06.1868 — народився Карл 
Ландштайнер, англійський імунолог, 
лавреат Нобелівської премії; відкрив 
основні групові антитіла крові людини 
та резус-фактор крові.
14.06.1891 — народився полковник Єв-
ген Коновалець, організатор i провід-
ник ОУН.
14.06.1931 — помер історик, громад-
ський діяч, теоретик гетьманату В’я-
чеслав Липинський.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології машинобудуван-
ня ІІМТ Національного університету „Львів-
ська політехніка“ сердечно вітає з нагоди 
65-річчя завідувача кафедри, доктора техніч-
них наук, професора 

Ігоря Євгеновича  
ГРИЦАЯ. 

Прийміть наші сердечні вітання з нагоди Вашого дня народжен-
ня! Бажаємо Вам святкового настрою, міцного здоров’я, довгих 
років життя, великого людського щастя та благополуччя, а любов 
Ваших рідних і близьких хай надає Вам творчої наснаги та нади-
хає на нові трудові звершення.

Хай радість приходить до Вашого дому, 
Розвіє негоду, тривоги і втому, 

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї 
Ще многії літа! Щасливої долі!

Колектив кафедри економіки підприєм-
ства та інвестицій Інституту економіки і 
менеджменту Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ висловлює 
співчуття доцентові кафедри В’ячеславу 
Івановичу Довбенку з приводу смерті його 

матері.
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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.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 170662

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 
Микола ЗУБКОВ
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.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Рокити Олександра Романовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Калінчик Марії Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Якима Богдана Васильовича;
залікову книжку № 1610822, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Алексенко Олександри Русланівни;
залікову книжку № 1610829, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Івасюка Владислава Сергійовича;
залікову книжку № 14100332, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кравчук Анастасії Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Патракової Анастасії Михайлівни;
студентський квиток № 11068612, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мех Оксани Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ятищук Христини Василівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Федін Марти Ростиславівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Пахолка Романа Ігоровича.

Подяка 
Сердечно дякую родині, друзям, рідній Політехніці, її керівництву, 

Товариству „Просвіта“ і дорогій моїй „Аудиторії“ за чуйність, щирі слова 
і підтримку у дні моєї скорботи. Завдяки вам я відчувала, що не сама, що 
маю на кого опертися. Хай Господь благословить вас!

З повагою і вдячністю — Ярослава Величко.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
10 червня — „Аїда“ (опера). 18.00.
11 червня — „Жізель“ (балет). 18.00.

Національний 
академічний український 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
10, 11 червня — „Ревізор“. 18.00.
13 червня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.

Камерна сцена
14 червня — „Чоловік моєї дружини“ 

(прем’єра). 19.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
10 червня — „Зачарована принцеса“. 

17.00.
11 червня — „Баба Пріся“. 19.00.

Перший театр
8 червня — „Dogs“. 11.00, „Оскар…“. 18.00.
9 червня — „Маленька Баба Яга“. 11.00.
13 червня — „Лялька Реґґеді Енн“. 11.00. 
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