освітній студентський тижневик
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Наскільки сьогодні важливий диплом?
Коли виник задум опитування
про важливість диплома, то не
думалося, що це буде доволі
непросто. Ті, які мають критичну думку, не хотіли називати
себе, тим паче — фотографуватися. Ось що сказав випускник одного з комп’ютерних
інститутів: „Мій диплом лежить
у шухляді і припадає порохом.
Він мені не знадобився. Після
закінчення навчання я пішов
працювати за фахом — верстальником, але виявилося, що
нам викладали за застарілими
методами, адже серед викладачів є мало практиків, бо ж
хто із них захоче викладати за
таку зарплатню? Отож, довелося вчитися самому. Вчитися,
зрештою, треба постійно, які
онлайнкурси ви не пройшли б“.
Здебільшого опитувані, які вже
мають досвід роботи, вважають, що університет дає важливу базову освіту, поштовх до
самопізнання, до творчості. А
все решта залежить від самої
людини. Той, хто обмежується
лише заняттями в університеті,
далеко не зайде. Ще 1975 року
американський соціолог Елвін
Тоффлер сказав: „Безграмотними у 21 столітті будуть не ті, хто
не вміє читати і писати, а ті, хто
не вміє вчитися, розучуватися і
перенавчатися“. Тому недаремно керівники сучасних фірм
здебільшого не дивляться на
дипломи, на наявність завершеної освіти своїх кандидатів,
не вивчають їхні оцінки, а
зважають на реальні знання
й уміння їх застосувати на
практиці. Тому, приймаючи на
роботу, проводять їм тестування або влаштовують конкурси
проектів.
Кожен випадок індивідуальний.
Хтось вважає, що йому університет не дає нічого, ще хтось
переконаний, що формальною
освітою не треба нехтувати,
адже які б не були онлайнкурси, навчальні програми, вони
не заповнять усієї ніші того, що
можна здобути у виші. Звісно,
якщо повноцінно використовувати всі можливості.
Продовження теми на 7 с.

Андрій Стегницький, випускник Інституту економіки і
менеджменту, спедитор фірми Drozda transport @ logistics
(Польща):

„В Україні на диплом зважають більше,
ніж за кордоном“
Почав працювати зразу після закінчення навчання. Мав
інтелектуальну роботу і невисоку зарплату. Диплом був
потрібен формально. Своєї спеціальності не застосовував
— послуговувався знаннями, які здобував самостійно. Самотужки опанував програмування, трохи працював у цій галузі. За кордоном важливий
не диплом, а практичні й актуальні знання. Навиків спедитора я набував
три місяці, у випробувальний період. Неформальна і формальна освіта, як
на мене, — різні речі, бо людині потрібна як базова освіта для загального
розвитку, так і неформальна — для задоволення і підвищення кваліфікації.
Анна Яровенко, студентка другого курсу магістратури
Інституту гуманітарних та соціальних наук, UX Designer soft
skills IT-компанії EPAM Systems:

„Роботодавці дивляться на знання і вміння“
Коли я вступила до магістратури, то почала працювати у невеликій ІТ-компанії. Роботодавці зважали на професійні навички, а також на soft scills (комунікативність, стресостійкість
тощо). На мою думку, диплом важливий. Хоча не всі роботодавці на нього зважають. Вони дивляться на те, що кандидат уміє і знає, їм не важливі оцінки. Стосовно неформальної освіти, то з її допомогою я почала опановувати свою нову
спеціальність. Тепер продовжую розвиватися в компанії, яка надає для цього всі
можливості. І цілком задоволена всім, що дала мені Політехніка на соціології.
Роман Товарніцький, студент третього курсу Інституту
архітектури:

„Самого диплома мало“
Університетська освіта дає такий плюс, що ти систематичний у тому, що робиш, усе виконуєш рівномірно і вчасно.
А при неформальному навчанні нема самодисципліни
(сьогодні зробив, завтра-після завтра забув, не встиг). Неформальна освіта достатньо важлива, адже різними онлайнкурсами, інформацією можна і треба доповнювати свої університетські
знання. Важливо знати мови, вчити їх додатково. Я вже проходив кілька
неформальних онлайнкурсів на різних освітніх платформах.
Анастасія Березовська, студентка першого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Диплом ще нічого не гарантує“
На мою думку, сьогодні диплом зовсім не важливий, тому
що дуже розвиваються інформаційні технології, і більшість
роботодавців вимагають знань і вміння практично їх застосувати, а не самого диплома, оскільки його наявність ще нічого
не гарантує. Самонавчання і саморозвиток — це наше все.
Мені подобається, що викладають в університеті, але вважаю, що цього мало,
отож, уже почала додатково вчитися — знаходжу собі в інтернеті книжки,
курси, цікаві програми.
Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН
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фотофакт

SiTime хоче
співпрацювати
із Політехнікою

М

инулого тижня до Львівської політехніки завітали представники компанії
світового рівня – SiTime, що
виробляє мікроелектромеханічні (МЕМС) резонатори, які
використовують в обладнанні
передачі даних для генерації
сигналів синхронізації.

У сегменті МЕМС-резонаторів
ця компанія сягає 85% і володіє

більш, ніж 50 патентами на
структуру й метод виробництва
МЕМС-резонаторів. Генеральний
директор Раджеш Вашішт обговорив

із ректором Львівської політехніки
професором Юрієм Бобалом
можливості співпраці.
Н. П.

наука й навчання

Для розвитку економіки необхідна конкуренція

В

Інституті адміністрування та післядипломної освіти відбулася
V міжнародна науково-практична конференція „Проблеми
формування та реалізації конкурентної політики“.

Задля успішних реформ
Напередодні усіх охочих запрошували на відкриту лекцію голови
Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Її організувала
кафедра теоретичної та прикладної
економіки ІАПО за сприяння Львівського територіального відділення
АМКУ.
В аудиторію до викладачів і студентів-економістів завітали керів-

ник відділу регіональної координації, аналізу та перевірки рішень
АМКУ Олександр Білянський, перший заступник голови Антимонопольного комітету України Марія
Ніжнік, представники центрального апарату АМКУ — працівники
департаментів, представники європейської делегації, американської
Федеральної торговельної комісії.
Гості з Антимонопольного комітету розповіли про діяльність

флешмоб

Міжнародний день
студентського
спорту

П

еред головним корпусом Львівської
політехніки 20 вересня з 11.55 до 12.15 студенти розгорнули найбільший на Львівщині
Державний прапор України і побіч нього
колом позмагалися у відтисканні від землі.
Закінчення на 21 с. m

органу, його основні функції, навели цікаві приклади про останні розслідування щодо порушень
засад добросовісної конкуренції і
законодавства. Також заохочували
студентів долучатися до реформування галузі й економіки загалом,
працевлаштовуючись у майбутньому
зокрема і в АМКУ, щоб допомагати
державі створювати й підтримувати
в економіці конкурентність, захищати інтереси споживачів і гравців на
ринку, зокрема інвесторів.
Гості відповіли на запитання викладачів і студентів.
Закінчення на 5 с. m
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конференції

Науковці радяться, дискутують, прогнозують

М

Її зорганізувала та провела 20–22 вересня кафедра прикладної лінгвістики ІКНІ. У роботі взяло
участь понад сто науковців
Києва, Житомира, Харкова, Миколаєва, Одеси,
Хмельницького, Луцька,
Рівного, а також із Білорусі, Австрії, Чехії, Польщі,
студенти-першокурсники
кафедри.
Конференцію відкрила
завідувач кафедри професор Олена Левченко. Присутніх від імені ректорату
привітав проректор із науково-педагогічної роботи
професор Роман Корж. На
трьох пленарних і семи секційних засіданнях учасники
конференції обговорювали
цифрові гуманітарні науки,
віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці, лінгвістичні проблеми
мережевих комунікацій та

| Світлина Катерини Гречин

инулого тижня у Львівській політехніці відбулась ІІІ міжнародна
наукова конференція „Людина. Комп’ютер. Комунікація“.

лінгвістичну інтернетику,
теорію, практику та системи перекладу з однієї мови
на іншу, машинний (автоматичний) переклад, лінгвістичну експертизу та юридичну лінгвістику тощо.
Знані науковці представили на розгляд учасників
конференції три потужні
наукові напрями: корпусну
лінгвістику (створення корпусів текстів), лексикографію і математичні статис-

тичні методи опрацювання
лінгвального матеріалу.
— Основне завдання,
яке ставили перед собою,
— розглянути проблеми
цифрової гуманітарної
науки, адже, як виявилося,
це не лише модне поняття, — уважає очільник кафедри-організатора Олена
Левченко. — Цей дуже актуальний термін об’єднує
нині технарів і гуманітаріїв, які тривалий час були

в певній конфронтації.
На багатьох факультетах
за кордоном традиційним
технарям читають дисципліни, пов’язані з гуманітарними науками. І навпаки
— гуманітаріям викладають
програмування, адже філологи, які не використовують програмові засоби в
комп’ютерній лінгвістичній
технології, часто помиляються, тоді як представникам технічних спеціальностей бракує креативності.
Тож поєднання технічного
й гуманітарного складників
у світі є найоптимальніше, і
ми плануємо скористатися
цим досвідом. Ідеї та пропозиції, висловлені учасниками конференції, буде
використано в наших словниках, адже назбируємо матеріал для створення корпусів текстів. Конференція
ще раз підтвердила, що ми
рухаємося у правильному
напрямі.
Катерина ГРЕЧИН

пленер

„Щире місто“ в Щирці

У

Щирці поблизу Львова 16 вересня відбувся осінній пленер
„Щире місто“, який організували працівники тамтешнього
музею Осипа Куриласа.

Ідея створення музею Осипа Куриласа, знаного у світі маляра й уродженця містечка, належить родині
Деревацьких (нині Стефанія Деревацька очолює музей, а її дочка — художниця Богдана Деревацька координує проекти музею). Разом зі студентами-реставторами конкретними
справами їх підтримала старший викладач кафедри ДОА Львівської політехніки Віолета Радомська.
— Студенти другого — четвертого курсів нашої кафедри у вільний
від навчання час радо долучилися
до створення музею. Вони зробили
проект інтер’єру, майстерно виконали копії картин маляра (нині вони
прикрашають музей), а також стіно-

пис-панно „Щире місто“, а магістри
розробили айдентику (логотип, стенди, друковану продукцію тощо), адже
всім дуже хотілося, щоб про цього маляра знали не лише у світі, а й на рідних теренах. Дуже тішуся, що група
студентів-рестараторів (М. Левченко, І. Куртяник, В. Сусла, М. Щур,
Ж. Верещинська, Т. Коростель, І. Турчиняк (група ДЗ-23), Л. Грицюк (група
ДЗ-21) змогла взяти участь у вересневому пленері „Щире місто“, який зорганізували працівники тамтешнього
музею. Окрім наших студентів, у його
роботі взяли участь учні Щирецької
дитячої музичної школи, а також спудеї Коледжу імені І. Труша. Рада, що
до пленеру долучилася й моя колега

— доцент Ольга Лисенко. Її чудові акварелі вельми гармонійно доповнили
експозицію музею. Ми вдячні за допомогу в організуванні пленеру і львівській науковиці Ірині Дробіт (саме її
світлини збережуть для історії музею
ці неповторні миті), — розповіла Віолета Радомська.
У день роботи пленеру в приміщенні музею відбулося відкриття виставки акварелі та графіки місцевого
художника-аквареліста Володимира
Сеніва. Присутні з цікавістю прослухали лекцію мистецтвознавиці Лариси Купчинської „Пейзаж у творчості
Івана Труша“, а Володимир Сенів
провів для всіх охочих майстер-клас
із малювання аквареллю. На завершення заходу молоді й талановиті
випробували свій мистецький хист у
графічно-живописному пленері, що
відбувся в середмісті Щирця. Помилуватися їхніми працями можна буде
в жовтні, коли музей виставить їхні
роботи.
Катерина ГРЕЧИН
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| Світлина Тетяни Пасович
— Я завжди кажу своїм студентам,
що Антимонопольний комітет на
ринку — це як Національна поліція
на дорогах. І він повинен моніторити, виявляти всіх порушників, — каже
заступник голови оргкомітету конференції доцент кафедри ТПЕ Наталія
Михальчишин.
Американські учасники конференції також прочитали лекції для
студентів — директор відділення економічних досліджень антимонопольного комітету при департаменті Юстиції США професор Рассел Піттман
розповів про „Реформування державних „природних монополій“: те, що
знають економісти, але чого не знаємо ми“, співробітник Федеральної
торгової комісії США економіст Джон
Хілкі — про „Ринки в умовах цінової
дискримінації. Оцінка ринкової влади
в умовах цінової дискримінації“.

Замість пленарних
засідань — панельні
дискусії
Конференція цьогоріч відбувалася
не у звиклому форматі пленарних та
секційних засідань, а в більш динамічному й камерному — учасники обговорювали конкурентну політику на
трьох панельних дискусіях — „Формування та реалізація конкурентної
політики — виклики сучасності“,
„Роль людського потенціалу в реалізації конкурентної політики держави“, „Конкурентоспроможність в
умовах нестабільності — макро- та
мікропідходи“.
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коротко

Для розвитку економіки
необхідна конкуренція
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Після привітань проректора з
науки Львівської політехніки Наталії Чухрай, директорів ІАПО Віктора
Яськова, ІНЕМ (раніше кафедра була
в його структурі) Олега Кузьміна
(він, зокрема, наголосив, що підготовку економічних кадрів у нашому
університеті спрямовано передовсім
на формування саме в напрямі конкурентних переваг майбутніх фахівців.
Вони повинні виходити на ринок і
вміти там боротись як за робоче місце, так і за місце свого підприємства у
конкурентному середовищі), голови
Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету України Ростислава Лещишина, завідувачка кафедри-організатора професор Жанна Поплавська
представила учасників ювілейної конференції (зголосилися учасники із понад 35 закладів і установ). Це і колеги
зі США (консультанти, представники
з відділення економічних досліджень
антимонопольного комітету Департаменту юстиції США, Федеральної торгової комісії США), і виші України, які
готують економістів, із якими кафедра
ТПЕ давно співпрацює, і польські навчальні заклади — вони є і співорганізаторами заходу, представники Антимонопольного комітету України, з
якими також триває плідна співпраця.
— Конкурентна політика держави має таке узагальнене і практичне
значення. Не можна стверджувати,
що це є якась дуже вузька діяльність
держави, яка спрямована тільки на
конкуренцію, оскільки змагання на
ринку — це є передовсім економіка і
економічні відносини підприємств. А
щоб це все врегулювати і спрямувати
в правильне русло, потрібна взаємодія
з дуже багатьма структурами. Відповідно ця особливість конкурентної
політики держави відобразилась і на
тематиці доповідей, — розповідає
про тематику конференції та зустрічей зі студентами доцент Наталія
Михальчишин. — Тому ми згрупували такі три левові напрями відповідних панельних дискусій: починаючи
від державних впливів на економіку,
закінчуючи людським капіталом як
основним капіталом для досягнення
конкурентних переваг на ринку і конкурентоспроможністю.
Тетяна ПАСОВИЧ

Львівська академічна гімназія
при Політехніці — третя в
рейтингу шкіл за підсумками
ЗНО 2017 року. Таблицю уклав
інформаційний освітній ресурс
„Освіта.ua“. Перші два місця
посіли Львівський фізикоматематичний ліцей-інтернат
і Класична гімназія при ЛНУ
ім. І. Франка.
У провідному й найстарішому
виші Туреччини вивчатимуть
українську. Спеціальність
„Українська мова та література“ відкрили на кафедрі
слов’янських мов Стамбульського університету. Про це
повідомляє посольство України в Туреччині. Викладатимуть для перших 18 студентів
сходознавці Ірина Дрига та
Олександр Середа.
Майже 100 українських вишів
та наукових установ МОН
отримають доступ до міжнародних баз даних Scopus
та Web of Science за кошти
держбюджету. Про це повідомив заступник міністра освіти
й науки Максим Стріха. Ці ресурси, наприклад, дозволяють
з’ясувати, наскільки перспективний той чи той напрям досліджень, хто в ньому працює,
а також знайти партнерів.
ВНЗ та наукові установи були
відібрані спеціально створеною комісією, куди ввійшли
представники МОН, Державної
науково-технічної бібліотеки,
університетів і наукових установ МОН.
МОН оголосило відкритий конкурс на посади керівників
семи директоратів. Відомство
запрошує фахівців, які знають,
як потрібно змінити державу
та кадрову політику міністерства, мають для цього потрібні
знання, компетентності й
досвід, готові брати на себе
відповідальність за підготовку
та реалізацію ключових національних реформ. Документи
приймають до 18 години 9
жовтня 2017 року. Надсилати
особисто конкурсній комісії,
поштою або через Єдиний портал вакансій державної служби
(докладна інформація — на
сайті МОН).
За матеріалами інформагенцій, МОН
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на замовлення громад

Реставрація творів мистецтва —
у надійних руках
Д
оцент кафедри архітектури та реставрації ІАРХ Олег
Рибчинський уже десять років передає свої знання і вміння
студентам, які опановують секрети реставрації творів мистецтва.
— Мені особливо щастить на унікальних, талановитих, розумних і
дуже працьовитих студентів, — уважає Олег Валерійович. — У своїх перших творчих роботах (реставрують
кахлі, різні копії невеличких фігур)
вони ще доволі несміливі, та з часом
відчуваю, як міцнішають і впевненішими стають їхні руки, вільно нуртує
творча думка. Бакалаври й магістри
реставрують пам’ятки від XII століття до XX. Їхнє професійне зростання
особливо помітне під час захистів дипломних бакалаврських проектів і магістерських праць. Четвертокурсникам довіряємо невеликі об’єкти, тож
у першому семестрі вони працюють
над їхньою консервацією, а в другому — їх відтворюють. Магістри ж
упродовж двох років мають складніші
об’єкти, трапляється, що й за межами
кафедральних майстерень, зокрема
— у старій частині міста Лева.
— Об’єкти реставруєте на замовлення чи самі шукаєте їх?
— Коли як. Спочатку довелося
попрацювати на своє ім’я. Нині, коли
про нас уже знають як про добрих фахівців, то звертаються з пропозиціями не лише львів’яни, а й громади
інших міст із різних областей України. Так у Бучачі на замовлення міськради ми реставрували Королівське
джерело. Згодом вони привезли нам
скульптуру святого Антонія, зроблену 1829 року, і постамент, на якому
вдалося прочитати й відновити імена
фундаторів фігури. Улітку святий Антоній повернуся на своє звичне місце. Виконуємо замовлення церков:
реставруємо церковні скульптури.
Нам, зазвичай, краще працювати
над об’єктами в майстерні, бо періодично можемо моніторити, як реагує
пам’ятка на ту чи іншу хімічну речовину, уважніше ставитися до творів
мистецтва. Студенти теж полюбляють цей процес, тому в майстернях
їх можна побачити не лише під час
пар, а й у позанавчальний час, а ми
з ними завжди поряд. Тішить робота бакалавра Катерини Плахотнюк

(реставрує скульптуру Ісуса Христа
з Бариша). Віримо, що все вдасться
й Анні Гарбарчук (реставруватиме
скульптуру Ісуса Христа початку
XIX ст. з третього корпусу Львівської
політехніки), Марії Бардин (хрещальню XVII ст. одного зі львівських
храмів), Владиславу Лелітку (хрест із
могили січових стрільців XX ст., що
в Белзі. Це дуже складний об’єкт, з
яким доведеться працювати вперше).
Ми випустили цього року
дуже добрих магістрів: Олю Мамчур і Людмилу
Міщенко (реставрували алебастрові вази),
Богдана Новосада
й Богдана Фондова
(реставрували ангеликів костелу
святого Антонія
у Львові) та інших. Звичайно,
є студенти, обдаровані мистецьки,
є ті, які люблять точні
науки, тому завжди шукаю для кожного відповідну пам’ятку мистецтва,
де можна себе виявити. Під час реставрації вони працюють як мистецтвознавці, інженери, художники,
аналітики, хіміки. Це — універсальний фах.
— Як складаються долі Ваших вихованців?
— Хтось провадить свою реставраційну практику, відкриває фірму,
співпрацює з колишніми однокурсниками, інші обрали Польщу й навіть
Велику Британію. Часто наші студенти не встигають завершити магістерські праці й захиститися, як їх забирають різні реставраційні фірми.
— Є якісь новації у практичній роботі зі студентами?
— Так, ми не можемо зупинятися
на досягнутому, надто, коли працюєш із тими, хто має хист до реставрації творів мистецтва. Саме тому

вирішив братися за такі об’єкти, де
студенти будуть не лише виконавцями, а й керівниками робочих груп
(робітників, майстрів). Уміння керувати їм також згодом придасться.
— Що вдалося реставрувати впродовж останнього року?
— Уже згадані скульптури, лева з
кам’яниці Філіпо Деля Ріпа Убальдіні
зі Львова, дві вази початку XIX ст.,
виготовлені з італійського алебастру для бібліотеки Стефаника (з
колишнього музею
Любомирських), капітель Палацу мистецтв,
вазу з костелу у Вижнянах, унікальну пам’ятку
XV ст. — надгробну плиту
з монастиря святого Онуфрія у Львові (є в колекції
Краєзнавчого музею у Винниках, ми ж зберігаємо в
майстерні її копію) і групу
путті з Підгорецького замку (на світлині). Ці ангелики
були дуже пошкоджені,
валялися на замковому
подвір’ї (ймовірно, підібрав їх світлої пам’яті
Борис Возницький і забрав
до Львова). Упродовж двох років
консервували камінь, потім відтворили ручки і дві голівки, місце для
вазона, який підтримують ангелики. Ця скульптура прикрашала балюстраду замку: на ній стояв вазон
із живими квітами. Ще реставрували
скульптури Богородиці непорочного
зачаття для громад сіл Борщовичі й
Раковця, зараз реставруємо скульптуру для села Бариш. На замовлення
громади будемо реставрувати фігуру
святої Теклі із Чорткова.
— Маєте плани на майбутнє?
— Про них ще рано говорити,
хоча плануємо співпрацювати з малими містечками й селами Львівської
та інших областей, де є не менш цікаві й доволі цінні пам’ятки, зокрема з Кам’янцем-Подільським, який
славиться пам’ятками української,
вірменської, німецької, польської
та грецької культур.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 28 [2988]
28 вересня — 4 жовтня 2017

СТУДІЇ

7

освітній кластер

Що важливіше — диплом чи
знання?

П

ід час цьогорічного освітнього кластеру на Форумі видавців на панельній
дискусії „Навчання впродовж життя та індивідуальні освітні траєкторії“
суперечки точилися навколо важливості формальної освіти. Остап Стасів
(засновник платформи громадської освіти VUM online), Анастасія Леухіна
(ініціаторка проекту „Освітній експеримент“), Ірина Крохмаль (Інститут
лідерства та управління УКУ), Олексій Жмеринецький (діловий клуб „КОЛО“,
громадська платформа „Хартія майбутнього“), Анна Мазур (координаторка
проектів в Impact HUB Odessa) говорили про те, як інтегрувати формальну
і неформальну сфери освіти, про методики продуктивного навчання, про
те, як вибудувати індивідуальні траєкторії розвитку.

Знати, чого
потребуємо
Юрко вважає себе перспективним айтівцем.
Але без диплома. Шість
років тому міг його отримати. Однак коли був на
третьому курсі, вирішив:
„А нащо мені він здався?
В ІТ-фірмі диплома не
вимагають, а дивляться,
що вмієш”. На той час
хлопець уже вмів багато,
адже працювати почав на
першому курсі. Про своє
рішення наразі не шкодує. Постійно долучається до курсів, тренінгів,
самостійно щось вичитує…
За статистикою, в
Україні 68% не працюють за тією спеціальністю, за якою навчалися,
із них 47% жодного дня
не працювали за спеціальністю, котру здобули.
Це провокує запитання,
чи взагалі потрібна формальна освіта. Учасники
дискусії погоджуються, що є професії, в яких
неможливо обійтися без
університету чи коледжу. Це доводить не лише
український, а й закордонний досвід. Отож, як
стрімко не розвивалося
б суспільство, університетська освіта існуватиме та розвиватиметься.
Водночас на сьогодні є
багато важливої і якісної

неформальної освіти.
Що обрати — формальну
чи неформальну школу?
Експерти радять завжди
відштовхуватися від того,
чи знаємо, чого потребуємо. Коли не знаємо, то
саме неформальна освіта
допоможе знайти себе.
Коли ж знаємо, то треба
вступати до університету, який дає ґрунтовні
знання. У жодному разі
не треба керуватися правилом: лишень би вступити, не важливо куди. Для
тих, хто так мислить, їхня
професійна зреалізованість завершується, так і
не розпочавшись, того
урочистого дня, коли отримують диплом.

Не система
накопичення,
а компетенція
У нашій державі спостерігаємо ціннісну кризу. З другого боку, зі шаленою швидкістю на нас
насувається інформація.
То чи зможемо років через 10–15 сприйняти її? І
що робити для цього вже?
Сьогодні знання — це інструмент, який повинен
нам допомагати жити у
суспільстві і спілкуватися
з іншими, вміти домовлятися, порозумітися, запалити колег цікавою ідеєю.
Знання стимулюють до
змін.

Отож, завжди, вибираючи, що і де вивчати,
треба на перше місце ставити власну потребу конкретних знань. Чи є сенс
хапатися за будь-що? Очевидно, що ні. Тому треба
знайти те, що тобі цікаво.
Друге правило — те, що
ми здобуваємо, конче мусить бути якісне, актуальне, сучасне. До знань не
треба ставитися як до системи накопичення, адже
у необхідний момент доведеться ними оперувати,
використовувати їх у певних ситуаціях. Освіта —
це не лише атестат, а через
декілька років і диплом.
Це компетенція, яка допоможе швидко реагувати на
зміни, впроваджувати їх у
своє життя та життя оточення, розвивати суспільство. Тому треба стежити,
які суспільні запити тепер
на часі і дивитися, чи виш,
який обираю, зважає на це.
Також там повинні навчати люди, які не бояться
змін, готові брати на себе
відповідальність і ці зміни впроваджувати, ті, які
мають ідеї і готові зацікавлювати ними студентів.

Не соромитися
чогось не знати
Здебільшого формальна освіта забюрократизована і „важка
на підйом“ до змін. У ній

часто працюють старші люди, які упереджено ставляться до нових
запроваджень, особливо експериментів. Натомість неформальна
освіта дає динамічність.
На сьогодні відбувається процес інтеграції
неформальної освіти з
формальною. Тому недоречно їх розривати.
Людям, які здобувають
неформальну освіту,
притаманна розкутість,
вони не соромляться
бути неправильними, не
знати тих чи інших речей. А ще — неформальна освіта закладає дуже
важливі громадянські
компетенції. Між формальною і неформальною освітою є синергія
— без бази, яку дає формальна освіта, неможливо ввійти в індивідуальне навчання, однак тут
виникає питання гнучкості, яке легко вирішує
неформальна освіта.
В університеті ми
вчимося сприймати інформацію, аналізувати,
пізнавати головне. Формальна освіта повинна
надавати інструменти
щодо того, як сприймати інформацію, навчити
критично мислити. Неформальна дає формальній поштовх.
Сьогодні часто говоримо про освіту впродовж життя. Тепер по
суті неможливо вдовольнитися однією професією, адже світ дуже
стрімко змінюється.
Одна з дієвих порад — не
затримуватися на одному місці праці понад 5–8
років, адже на кожній роботі все по-іншому, що
дає шанс до розвитку.
Ірина МАРТИН
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знай наших!

Треба виходити із зони комфорту
Щ
е влітку до редакції завітав Володимир Климко (на
світлині — з послом США в Україні) — молодший науковий
співробітник ІЕСК (кафедра електроприводу та комп’ютеризованих
електромеханічних систем) і розповів, що збирається на наукове
стажування до Америки: він зміг вибороти стипендію Фулбрайта.

Перемога — із третьої
спроби
Прикметно, що в березні під час
презентації в Політехніці програми
імені Фулбрайта журналістка „Аудиторії“ серед усіх зацікавлених
узяла коментар саме у Володимира,
який уже двічі доходив до фіналу
конкурсу. І ось третя спроба виявилася вдалою — молодий науковець
отримав запрошення на 9-місячне
стажування в університеті штату
Массачусетс.
Спонсорована урядом США програма наукових обмінів Фулбрайта,
заснована з ініціативи сенатора від
штату Арканзас Джеймса Вільяма
Фулбрайта 1946 року, діє в Україні
від 1992 року. Відтоді понад тисячу
українців стажувались у США (студенти, науковці).
Герой нашої публікації брав
участь у конкурсі на стипендію для
молодих викладачів та дослідників Fulbright Faculty Development
Program.
— Процес відбору кандидатів
триває довго — близько року, —
розповідає через Скайп Володимир
Климко. — Треба заповнити заявку, аплікацію, надіслати два есе,
мотиваційні листи, резюме, список
публікацій, наукові досягнення,
рекомендаційні листи (від трьох
людей, із якими ви працювали) —
вся ця інформація має бути англійською. Далі всі документи з Києва
пересилають до США. Там комісія
розглядає всі ці аплікації. Частину
їх відсіюють. Те, що залишилося,
повертається в Україну. Тут наукова
рада з українських і американських
представників провадить співбесіду
з претендентами. За її результатами, до участі у програмі рекомендують близько 20 учасників. Але
стажуватися поїдуть тільки ті, хто
одержить підтвердження на фінансування. Мене, наприклад, відібрали у грудні. Я склав Toefl (англійська
мова). І аж у травні отримав відповідь, що точно їду.

Ще 2015 року я знайшов університети, які досліджують суміжну
тематику (тобто вітрову енергетику), відіслав до них близько 20 листів, лише один науковець відгукнувся (проф. Matthew A. Lackner,
університет Массачусетса), сказав,
що якщо я виграю цю стипендію
Фулбрайта, то вони мене приймуть,
скеровуватимуть, підказуватимуть,
куди рухатися.

Привіт, Америко!
Улітку Володимир поїхав до
Портленда (штат Орегон) на 6 тижнів — брав участь у програмі, яка потрібна тим, хто хоче підвищити свій
рівень з англійської. Був там один
із Європи, інші були з Азії, Африки,
Центральної та Південної Америки.
Від кінця серпня науковець стажується в університеті Массачусетса.
— Я приїхав сюди з певними ідеями. Вони виникли під час роботи
над кандидатською дисертацією під
керівництвом Ігоря Щура (кафедра
електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем). До речі, я дуже вдячний Ігорю
Зеноновичу, оскільки саме він навчив
мене працювати в науці, — наголошує співрозмовник. — Тут я маю
двох менторів, які мене наставляють
і консультують. Один із них Matthew
спеціалізується на вітровій енергетиці, а другий — David Schmidt — гуру

обчислювальної гідрогазодинаміки.
Щотижня ми зустрічаємося, я маю
прозвітувати, що зробив за попередній тиждень. Наразі ми ще не
вибрали остаточного варіанту мого
проекту. Це буде або контробертова
вітрова установка з вертикальною
віссю обертання, або плаваюча вітрова установка з вертикальною віссю обертання. Моє завдання зараз
— підготувати геометрію вітрової
установки, яку буду досліджувати, пізніше протестувати цю установку за
допомогою методів обчислювальної
гідрогазодинаміки. Після того треба
виготовити модель вітряка та протестувати його в аеродинамічній трубі.
Для роботи з геометрією установки
та оцінки її енергетичних властивостей я використовую спеціальне програмно-моделювальне середовище.
Тут моїми найкращими друзями стали фізика, математика, програмування. Отже, я приходжу в лабораторію
о 8.30, сідаю за комп’ютер і працюю
приблизно до 20.00. Кілька годин у
суботу й неділю теж присвячую роботі. В лабораторії не нудно, крім мене,
тут ще працюють чотири індуси та
п’ять американців.
— Чому я подавався на цю програму? — продовжує Володимир.
— Бо у нас у Політехніці не було
можливостей зробити такі дослідження, як тут, скажімо, провести
3D математичні моделювання досліджуваної вітрової установки. До
прикладу, на комп’ютері, на якому я
зараз працюю, є 16 ядер. Але навіть
на ньому процес моделювання може
зайняти кілька днів або й тижнів —
усе залежить від кількості скінченних елементів, на які розбита геометрична модель, їхніх розмірів. Від
якості сітки скінченних елементів
залежить достовірність результатів.
У цьому університеті я маю можливість дистанційно зв’язатися з суперкомп’ютером (він розташований
у Сан-Дієго, штат Каліфорнія, називається Комета) — це 50 тисяч ядер!
Віддалено зв’язавшись із Кометою,
я проводжу свої розрахунки. Це заощаджує чимало часу. Хоча є черга,
бо не я один використовую кластер
для розрахунків.
Стажування за програмою Фулбрайта передбачає не тільки сидіння
в лабораторії, навчання, це і спілкування, розповіді про Україну.
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Ми і вони
Науковець ділиться враженнями
від перебування в американському
суспільстві:
— Тут не є просто: купа нових
людей, чуже мовне середовище.
Американці різні. Різниця між нами
й ними: вони дуже конкурентні. Там
студенти не можуть списувати один
в одного, кожен за себе. Вони багато платять за навчання, відповідно
хочуть отримати знання й досвід
максимально. У нас ще колективізм
присутній більше, у США — усі індивідуалісти.
Викладачі є теж різні. Я зараз відвідую лекцію (як вільний слухач) із
механіки рідини, де викладач здобував освіту в Стенфордському та
Принстонському університетах.
Як правило, вони готові надавати
консультації і допомагати студентам. Але тут дуже чіткий тайм-менеджмент: викладач може в якийсь
момент сказати — вибач, маю іншу
зустріч, вони намагаються бути
пунктуальними. Для консультацій у
викладачів є офісні години.
Для мене було дивно, що студенти приходять на заняття з їжею, запізнюються. Я сиджу — приходить
студент, відкриває лоток із гарячою
їжею, щойно приготованою, вона
пахне, а він собі спокійно їсть. Або
голосно сьорбає кока-колу. Одягаються в шорти, футболки. Викладачі
теж не всі носять сорочки, дехто не
заморочується: футболка, джинси.
Головне — щоб було зручно.
Студенти на початку семестру
вибирають курси для вивчення, викладачів. Домашнє завдання завантажують із сайту. Рідко хто видруковує на папері. Бібліотеки, якщо не
помиляюся, працюють цілодобово.
Усюди є комп’ютери, доступ до інтернету. Водночас навчання дуже
дороге. Хто не має стипендії та заможних батьків, беруть кредити. Для
мене це психологічно складно, що
можна 10–20 років повертати борги
за навчання.

Побут
У Портленді під час інтенсивної
6-тижневої програми нас забезпечували житлом (у гуртожитку) і триразовим харчуванням. Спортзал,
басейн. Тут стипендія Фулбрайта
передбачає, що за ці кошти я сам маю
подбати про житло, харчування.

Знайти житло допоміг друг, який
живе у США. Я мешкаю за півгодини ходи від університету. Але тут є
автобуси, якими я можу користуватися безоплатно з університетським
посвідченням. Я орендую кімнату у
80-літньої пані, вона дуже активна,
щодня п’є вино, слухає музику, зранку робить руханку, їздить автом. Ще
одну кімнату знімає афроамериканець.
Я сам купую продукти, готую
якісь прості страви. Обід беру зі собою. Якби харчувався в їдальні, мені
б не вистачило стипендії. Обід коштує 10–12 доларів. Заощадив на покупці ноутбука — узяв із дому свій.
Одяг уже купую за свої гроші.
До речі, в Америці справді здебільшого не їдять гречки. Мій друг
у Вашингтоні дав мені пачку гречки
сюди. Коли я її зварив, на мене мої
сусіди дивилися дуже здивовано: що
це я таке темне їм? Куштувати відмовилися. Тут переважно їдять рис.
Багато людей живуть на фаст-фуді.
В Америці насправді дуже багато
бідних. У Портленді я бачив чимало
безпритульних, що найбільше мене
здивувало, молодих безпритульних.
Люди живуть у трейлерах, багато хто
жодного разу не був за межами штату. Америка різна.
Мій день нагадує армію: підйом,
руханка, бігом поснідав, випив кави,
цілий день у лабораторії, пообідав,
увечері повернувся, пішов на пробіжку, поки ще тепло. І так щодня.
Насправді американці постійно так
живуть, вони бігають, як мурашки,
це ж постійний стрес. Там час — це
гроші.

Мрії здійснюються
Чому я тричі пробувався на Фулбрайта? Перший раз мені було просто цікаво. А потім уже поставив собі
таку мету й уперто прагнув її досягти. Я хлопець із простої родини, моя
мама вчителька, батько був пожежником (тепер він на пенсії). Але я
зрозумів, що треба себе розвивати,
поки є час і можливість, треба працювати.
Деколи я себе запитую: чи варто
було це робити? Я мав кілька варіантів дуже доброї роботи з високою
зарплатою й перспективами в Україні. Але я відмовлявся, бо мав іншу
мету. І тепер, коли стільки всього
нового, коли непросто в чужому середовищі (американці усміхаються,
спілкуються, але тримають дистанцію), коли мусиш постійно щось
опановувати, я вже думаю, чи зробив
правильний вибір? Але тоді я собі нагадую: треба виходити зі своєї зони
комфорту — тоді ти розвиватимешся. До слова, коли в Америці кажеш,
що в тебе стипендія Фулбрайта — деякі люди кажуть, що для них за честь
потиснути руку фулбрайтівцю.
Думаю, що подолаю всі перешкоди. У мене мета — не тільки отримати якісь результати в лабораторії, я
би хотів повернутися в Україну й
передати здобуті знання і вміння
нашим викладачам і студентам, побудувати мости між нашим університетом і американським. Сподіваюся,
колись будуть спільні проекти, взаємні стажування.
Тетяна ПАСОВИЧ
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філософія як рушій розвитку

„Основна проблема українців —
спадкоємство світогляду попереднього
покоління“

21

Прийти і послухати лекцію могли не лише студенти Політехніки,
а й кожен охочий. Захід відбувся за
підтримки Інституту економіки і
менеджменту й кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, у
рамках проекту QUO VADIS „Успіх
західних країн. Чи можливо Україні
повторити досвід“, організаторами
якого є „Леополіс Молодий“ — молодіжна громадська організація, яка
об’єднує українців із різних церков
та університетів.
Розпочав захід із вітальним словом директор ІНЕМ Олег Кузьмін:
— В Україні йде реформування,
зміни. Щось вдається, щось — ні,
тому досвід західних країн для нас
є, безумовно, цікавим. Особливо
корисним є приклад тих держав, які
переходили від соціалістичного до
капіталістичного ладу або входили
колись до складу імперій — вони подолали безліч проблем, і ці проблеми
є нині актуальні й для України.
Основну увагу своєї лекції професор Мідельман акцентував на прямому зв’язку філософії, яку сповідує
суспільство тої чи тої країни, iз розвитком держави:
— Частину моєї дослідницької
діяльності зосереджено на проблемах розвитку країн третього світу,
і її основне питання полягає не у
розподілі майна, харчів, ліків тощо,
а у тому, що саме створює бідність і
стільки потреб, які є у різних частинах світу, чому країни Європи так
суттєво відрізняються? І я зауважив,
що те, як люди думають про світ, про
себе, про те, що навколо, впливає
на те, як вони живуть у цьому світі.
Європа є Європою через набір своїх
цінностей, і це значно вагоміший
чинник, ніж просто ландшафт. Те,
що зробило Європу Європою — це
роздуми десятків поколінь: що є

| Світлина Анастасії Мозгової

вересня у стінах Львівської політехніки фахівець у сфері
права та філософії, професор університету „Кінгз коледж“, що
у місті Нью-Йорк (США), директор освітніх програм міжнародних
організацій Удо Мідельман прочитав відкриту філософську лекцію
під назвою „Як цінності та світогляд впливають на розвиток
суспільства і культури країни“.

цінним для людства, що допомагає
зберегти життя, як збагатити життя
і, взагалі, що таке життя?
Основна цінність людини, за словами лектора — здатність мислити:
якщо вона не користає з цього ресурсу — вона приречена бути лише
продуктом біології.
— Усі приналежності до будьяких релігійних, національних, політичних груп тощо руйнують те,
що є людським — здатність мислити — унікальність кожного з нас,
яка є причиною нашого потягу до
поезії, живопису та будь якої-іншої
діяльності. Ми всі індивіди, які належать до однієї (людської) раси, а
не роботи-плагіатори, — запевнив
професор.
Згідно з твердженням Мідельмана, правова, успішна та розвинена
держава нездійсненна, коли суспільство, яке її формує, має викривлене мислення та сповідує хибні
цінності — він ілюструє це прикладом системи Радянського Союзу та
низки інших держав. На його думку,
проблема бідності суспільства країн
Африки полягає у їхній бідності на
ідеї та бідності світогляду тамтешніх людей, який є „фаталістичним,
забобонним, експлуататорським,

беззаконним, у тому сенсі, що правителі мають право вирішувати і
встановлювати закони, які для них
вигідні, змінюючи їх чи не щодень“.
Такий лад, за словами Мідельмана,
створює як матеріальну, так і ідейну бідність.
Ясна річ, що відвідувачів лекції,
насамперед, цікавили терміни та
шляхи трансформації України.
— Немає чіткого терміну — ці
процеси можуть тривати від кількох днів до безкінечності. Немає
сталої програми чи формули — це
не хімія. Проблема у тому, що побутує думка, наче можна все змінити,
просто натиснувши певну кнопку,
але зміни починаються тоді, коли
ми розмірковуємо „а що я можу змінити?..“ і терміни настання змін тут
залежать, передовсім, від нас самих.
Мій батько завжди казав: якщо ти
хочеш або ідеал, або нічого іншого, то ти завжди не матимеш нічого. Але над цим можна працювати:
бути чесним, працьовитим, завжди
пояснюючи, чому такий шлях, який
ти обрав, є правильним. Сперечайтеся зі своїми друзями, вимагайте
пояснення і йдіть у суди проти несправедливості. Лікар завжди знає,
що його пацієнт помре, однак він
робить усе можливе, аби продовжити його життя. Основна проблема
українців — спадкоємство світогляду попереднього покоління, який
стверджує, що на зміни потрібно
чекати, бо одна маленька людина не
може нічого змінити. Але насправді
це зовсім не так! Потрібно змінити
цей світогляд, постійно нагадувати
собі, що хоч кожен із вас — маленька
людина, але ви можете заперечувати. У євреїв є традиція сперечатися
з Богом. Мойсей казав Богові: „я не
переведу цих людей через Червоне море, бо вони поганий народ“, і
таких біблійних прикладів є багато.
Так, ви лише маленькі люди, але ваші
слова і ваш розум можуть бути дуже
потужними, ви можете вирішити
бути чесними, ви можете вибрати
бути співчутливими, ви можете вибрати бути справедливими!
Анастасія МОЗГОВА

ч. 28 [2988]
28 вересня — 4 жовтня 2017

СУСПІЛЬСТВО

11

еко-вікенд

У Політехніці вчили екологічного
мислення

М

ожна багато розповідати про те,
що наша Планета в небезпеці,
що треба врешті освоїти екологічну
етику, особливо щодо поводження
зі сміттям, старатися мінімізувати
свої споживацькі апетити, бо світ
переповнений речами. А можна просто
показувати це власним прикладом.
Саме таким шляхом ідуть у Львівській
політехніці. 22 вересня в нашому
університеті організували масштабний
Еко-вікенд, учасниками якого були
школярі, гімназисти, студенти.

Розпочалося екологічне
свято театралізованим дійством, яке було націлене на
пояснення молоді, що відбувається зі сміттям, скільки часу розкладаються ті чи
інші відходи, як із ними поводитися, щоб від них було
якнайменше шкоди.
Еко-вікенд у Львівській
політехніці проводили
вперше. Тож захід був досить експериментальним,
тим більше, що свої корективи внесла й дощова
погода. Щоправда, це не
завадило успішно провести свято. Як наголосили
організатори, вони старалися наповнити цей захід
різними майстер-класами,
щоб у доступній пізнавально-науковій формі заохотити дітей, молодь та до-

рослих до раціонального
використання природніх
ресурсів, а також продемонструвати інноваційні
можливості Політехніки.
Майже кожен захід Еко-вікенду активно задіював
відвідувачів. На різноманітних майстер-класах навчали, як можна дати друге
життя використаним речам,
презентували молекулярну
кухню та багато іншого.
Найбільше відвідувачів
привабив модний показ від
талановитої дизайнерки
Світлани Городецької. Цей
одяг відрізняється не лише
своєю яскравістю та оригінальністю, а й використанням екологічних матеріалів
— бавовни, вовни, льону,
дерева тощо. Світлана Городецька поєднує стиль

бохо з народними мотивами, етнічними орнаментами, вдало даючи нове життя речам, які мали зовсім
інше призначення. Показ
відбувався в Науково-технічній бібліотеці не випадково, адже пані Світлана —
бібліотекарка з двадцятирічним стажем (працювала
у Львівській національній
науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника та бібліотеці Українського католицького університету).
Також вона багато років
працює з дітьми з особливими потребами в спільноті „Лярш-Ковчег“ та виховує власних шістьох дітей.
Як наголосила Світлана Городецька, такий показ — це
її давня мрія, яка здійснилася завдяки Еко-вікенду.

Чимало відвідувачів
прийшло й на лекцію „ТвориТи простір“ архітекторки, керамістки й дизайнерки-ілюстраторки, відомої
в Україні та світі завдяки
низці художніх видань,
Христини Лукащук. Мисткиня ділилася власним досвідом та напрацюваннями
щодо ефективного впорядкування власного життєвого простору, метою якого є
усвідомлене споживацтво й
новий спосіб мислення. І як
результат — життя, дружнє
до екології і до світу загалом. Як наголосила Христина Лукащук, своє споживацтво треба організовувати
так, щоб був вільний простір передовсім для вас, а
не для речей. Бо насправді
менше — це більше.

| Світлини Наталії Павлишин

Вікендила Наталія ПАВЛИШИН
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Історичні контексти та методи
їхнього відображення

І

сторія як територія творчості та основний чинник, що впливає на
визначення напрямів руху в майбутнє і формування суспільнополітичних взаємин — під таким кутом можна окреслити
представлені на цьогорічному Форумі видавців книги голови
Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

Пізнання минулого через
емоції
Інтригуючим для шанувальників
наукових напрацювань історика став
його виступ у досить незвичному амплуа — письменника. „(Не)історичні
миті. Нариси про минулі сто років“ —
38 художніх творів, базовані на ключових подіях нашої історії від 1917 до
2017 року.
— Зараз маємо терабайти інформації, особисті спогади про нещодавні події, та все ж залишається непізнаність того, що відбулося. Тому я
спокусився подивитися на світ очима
людей, які творили історію чи опинялися в її шаленому вирі. Неісторичні
миті значно складніші, ніж факти,
бо вони є певним фокусом епох — за
кілька хвилин можна побачити життя цілих поколінь. Ці миті — як маленькі уламки історії, кожен із яких
дозволяє розгледіти велике полотно,
— розповів про книгу Володимир В’ятрович.
Кожен із нарисів згодом може перерости в окремі романи. Більшість
сюжетів книги — вигадано. Та саме
такий підхід дає можливість краще
зрозуміти атмосферу й емоційність
тих періодів. Якщо користуватися
суворим аргументовим інструментарієм, то отримаємо дистильовану історію, яка є лише блідою копією того,
що відбувалося. Мікс раціо й емоціо в
цій книзі має сприяти кращому розумінню історичних процесів та вчинків знакових постатей.

Історія як маніпуляційний
інструмент
Про те, як трактування історичних
подій може стати маніпулятивним інструментом, Володимир В’ятрович
розповідав під час лекції-презентації
„За лаштунками Волині-43. Невідома
польсько-українська війна“.
Науково-популярна праця, яку історик презентував ще торік восени,

тривалий час посідає топові позиції,
її найбільше купують з-поміж подібних видань. Це засвідчує актуальність теми й бажання людей розуміти
ці історичні події.
— Події на Волині 1943 року —
це не вигадка пропаганди, а реальна
історія вбивств людей. Проте для
польських істориків, зокрема для
одного із найвідоміших дослідників
цих подій Ґжеґоша Мотики, це винищення тільки поляків. Хоча насправді
все було не так. Волинські події 1943
року вирвано із загального історичного, географічного та часового контексту. Поляки презентують агресію
українського повстанського руху, не
беручи до уваги причини та передумови цього. Не можна не враховувати
інші чинники — захоплення територій, жорстку політику щодо українців
і третю, зацікавлену в цьому конфлікті, сторону — радянську владу. Існує
безліч матеріалів та документів того
часу, які засвідчують, як СРСР підсилював вороже ставлення до українського національного питання, —
наголосив Володимир В’ятрович.
Історик закцентував і на проблемі небажання дошукуватися правди.
Так, наприклад, ніхто не цікавиться
джерелами та підставами теорії про
бажання українських націоналістів
масово знищити поляків. Бо це невигідно.
— Польські медіа та політики
підхоплюють цю тему, бо формують
образ жертви. Це частина їхньої національної свідомості. З Україною
досить зручно сваритись. Адже тривалий час ми віддавали свою історію
іншій східній країні. Поляки часто
кажуть, що питання Волині — це
внутрішньопольська справа. Тому й
переконані, що в їхній компетенції
диктувати Україні, хто є героями, а
хто ні. Тож наше завдання змінити
такий підхід, — додав наостанок історик.
Наталія ПАВЛИШИН

Комісія з питань освіти і
науки Львівської обласної
ради затвердила ще чотири
кандидатури на відзначення
обласною премією імені Героя
України Степана Бандери.
На неї претендують: історик,
дослідник ОУН та УПА Михайло
Романюк, філософ, публіцист
Ігор Загребельний, член ГО
„Тризуб“ ім. С. Бандери Василь
Лабайчук, член-кореспондент
Української екологічної
академії наук Степан
Трохимчук, громадський діяч,
поет Ігор Калинець. Премію
присуджуватимуть у трьох
номінаціях: громадська,
політична та науковонавчальна національна
державотворча діяльність.
Результати оголосять на свято
Покрови Пресвятої Богородиці.
21 вересня відзначили 20-річчя
від дня відкриття художньомеморіальної таблиці
Блаженнішому Патріарху
УГКЦ Кардиналу Йосипу
Сліпому. Пам’ятна таблиця
прикрасила фасад колишньої
Богословської академії. Участь
у заході взяли духівництво,
представники влади,
громадські діячі, науковці,
мешканці міста, а також
племінниця Патріарха Любов
Сліпа-Двуліт.
У Канаді стартували міжнародні
спортивні змаганнях „Ігри
нескорених“ (Invictus Games).
Україна цьогоріч уперше
отримала право взяти участь
у змаганнях як учасник
багатьох військових навчань,
миротворчих операцій під
егідою ООН, а також як країна,
військовослужбовці якої мають
бойовий досвід при виконанні
завдань у рамках АТО. 15 українських спортсменів змагаються
в таких видах спорту: атлетика,
пауерліфтинґ, плавання,
стрільба з лука, веслування
на тренажерах та велоспорт
на шосе. У змаганнях бере
участь і студент Львівської
політехніки — третьокурсник
ІКНІ Роман Панченко. Хлопець
виборюватиме перемогу в
стрільбі з лука.
За матеріалами інформагенцій
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„Це книжка про людей, щодо яких поляки
мають обов’язок вдячності“

16

вересня польський репортажист, кореспондент „Gazeta Wyborcza“ Вітольд Шабловський
презентував у рамках 24-го Форуму видавців у Львові український переклад своєї книжки
„Кулемети й вишні. Історії про добрих людей з Волині“.

Видавництво Старого Лева, яке
взялося за публікацію українськомовної версії, позиціонує „Кулемети
й вишні“ як спробу знайти шлях до
примирення і прощення попри трагічні сторінки в історії польського
та українського народів. До слова,
„ВСЛ“ було п’ятим видавництвом,
якому запропонували працювати з
цим текстом, і яке, урешті, погодилось — ніхто не хотів братися за цю
важку тему.
За словами перекладача новинки Андрія Бондара, Вітольд суттєво відрізняється від інших польських авторів,
які пишуть на цю тематику, бо він намагається говорити
в інший спосіб — не критикуючи й звинувачуючи, не за
допомогою історичних чи політичних прорахунків.
— Це книжка про те, як люди в час війни, великої катастрофи, коли всі пускаються берега, знаходять у собі
сміливість, наражаючись на небезпеку, рятувати інших,
— каже перекладач.
Сам репортажист зізнається, що боявся цієї презентації, бо не знав, як її сприймуть львів’яни, адже тема
Волині дуже складна. Вітольд каже, що його основною
метою є порозуміння, але в голові були страхи, що ця
зустріч може лише поглибити конфлікт. Шабловський
розповів про мету та перебіг створення книжки, а також
про реакцію польських читачів на прочитане.

Чому саме ця тема
Я не багато знав про „Волинську різанину“ , але поляки
дуже люблять цю тему, люблять обговорювати, як їх убивали, мучили, як вони страждали. Кожен польський учень
після закінчення школи знає, як упродовж нашої історії
поляків атакували й убивали. Я завжди від таких тем утікав.
Одного разу, повертаючись зі Львова, заночував у Луцьку,
бо хотів побачити замок Любарта, й усвідомив, що перебуваю на Волині — історично значущому місці. Я почав
ґуґлити, що там таки відбулося того 1943 року. Перші 4–5
сторінок Google — це вбивства. Але десь на п’ятій сторінці
я знайшов брошуру, видану Польським інститутом пам’яті,
про українців, які рятували поляків у ті часи. Книжка мала
всього 150 сторінок, історії складалися з 5–10 речень, але
сила тих історій була така неймовірна, що я одразу зрозумів, що це те, про що варто написати книжку. У нас є дуже
багато літератури про те, звідки береться зло, але немає
книжок, які розповідали б, звідки у найчорнішу ніч такого
страшного року як 1943, там береться добро, звідкіля беруться ті, хто, ризикуючи життям, рятують своїх сусідів
або навіть зовсім чужих. „Кулемети й вишні“ — книжка про
людей, щодо яких, на мою думку, поляки мають обов’язок
вдячності, і вона є моїм пам’ятником тим людям.

Інтриги довкола назви
Коли я писав цю книжку, у голові постійно була назва „Кулемети
й вишні“, бо в ній є багато речей,
пов’язаних із вишнями. Одна героїня
рятується, сховавшись на вишні, інший герой згадує, що на свята українці завжди пригощали односельців
вишнями. Вишні — мотив, який не
покидає мою книжку. Ця назва дуже
поетична, і я радий, що в українському варіанті вона збереглась. Я не знаю, чому польський
видавець захотів змінити назву на „Праведних зрадників“, мене це заскочило зненацька. Напевно, вони вважали, що така назва буде кращою, більш контраверсійною,
хоч я не хотів, аби вона такою була. Назву змінили без
моєї згоди, коли я про це дізнався — було вже пізно.

Реакція поляків
Після виходу книжки з’ясувалося, що нас не лише вбивали, а й рятували. Коли поляки дізнавалися, що тих, хто
рятував, було стільки ж або й більше, ніж самих бандерівців, то запитували, чи це не друкарська помилка. Книжка вийшла майже того часу, коли й фільм Смажовського
„Волинь“. Чимало мені писали, що після виходу цього
фільму ця книжка є дуже важливою, бо у ній нема нічого
від стрічки, немає того, що в Польщі люблять говорити
про Волинь, у ній відсутні сцени жорстокості. Рецензії
були, радше, позитивні, книжка отримала премію часопису News Week „Найкраща книжка року“. Говорили й,
що вона надто проукраїнська, у коментарях мені часто
писали, що я — „бандерівська наволоч“. Але найцікавішими були реакції людей, які дуже голосно говорили
про Волинь, зокрема негативне про українців, а потім
раптом пригадали собі, що їх або їхніх родичів теж рятували українці в часі „різанини“.

Як народжувалася книжка
Збір матеріалу тривав три роки. Частину героїв я взяв
із тієї брошури, про яку згадував: там було кілька історій,
після прочитання яких мені стало цікаво, що трапилося
далі з цими людьми. А інші — з’являлися вже під час самого пошуку. Було страшно й важко психологічно, коли
їхав уперше. Півроку я уявляв собі ці ситуації, вибудовував діалоги із собою: що я маю сказати, що мені на це
можуть відповісти, який вигляд може мати ця розмова.
Не було складних чи неприємних ситуацій — лише найприємніші зустрічі й добрі розмови, можливо, тому, що
я шукав добрих людей.
Анастасія МОЗГОВА
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авторський проєкт

„Побіда буде там, де є правда!“
„На жаль, тонуть україньскі інтелїгенти по чужих
революційних клюбах, а на Українї господарують
Москалї, Ляхи та Жиди“ [І. Пулюй. Листи, с. 404].

У

рамцях щорічного Форуму видавців 15 вересня в
галереї „Опера пасаж“ професорка катедри української
мови Львівської політехніки
Ірина Фаріон презентувала
свою чергову працю „Мовний
портрет І. Пулюя“ (за листами мислителя). Докладніше
див. https://www.youtube.
com/watch?v=xRtPFd1euPw
&feature=youtu.be.

Як і всі імпрези за участи п. Ірини, ця — зібрала повну конференц-залу охочих дізнатися більше
про загадкову постать українського
й австро-угорського фізика-електротехніка, винахідника, організатора науки, публіциста, перекладача
Біблії українською мовою, громадського діяча, професора та ректора
Німецької високої технічної школи
Івана Пулюя.
Модератор заходу директор Видавництва Львівської політехніки
Іван Паров’як, відкриваючи захід,
зазначив: „Ця невелика обсягом, але
глибока змістом надзвичайно захоплива книжка про знаного в світі,
але, на жаль, не належно пошанованого в Україні справжнього винахідника тих Х-променів, які більше
відомі загалові як рентґенівські“.

Керуючись гаслом науковця
XIX ст. „Як ніколи не зникають звізди, так ніколи не зникає правда!“,
науковиця XXI ст. висвітлила нам
найтаємніший Пулюєвий скарб —
його листовання! Епістолярій великого українця, який зібрала, упорядкувала і видала (мізерним накладом!)
тернополянка Ольга Збожна ще
2007 р., чекав на серйозну і вдумливу
аналітику. І ось, 2016 р. в часописові „Лінгвостилістичні студії“ з’являється ґрунтовна наукова стаття
І. Фаріон „Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя“, базована на його
листах. А із виходом у світ „Мовного
портрета…“ уприступнено її поглиблене заналізування Пулюєвих мови
та стилю.
Презентована ґрунтовна праця
І. Фаріон пізнавальна як для фахів-

ців точних наук, так і для тих
гуманітаріїв, які й досі не дадуть
собі відповіді щодо первинности
й неповторности нашої Богом
даної мови, а тому часто-густо
й компромісять та продовжують
жити в реаліях „ідіотизмів сталінської ярижки“.
Насамкінець науковиця висловила переконання, що її ініціятива започаткувати у Львівській політехніці щорічні науково-практичні Пулюєві слухання
знайде підтримку керівництва
вишу й матиме неабиякий розголос серед шанувальників і продовжувачів справи велета української
науки.
Закономірним і красномовним
свідченням того, що книжка знайшла свого читача, була величезна
черга й майже годинна автограф-сесія для охочих придбати дороговкази
від Івана Пулюя з підписом авторки.
Марна справа переказувати зміст
цієї ґрунтовної і корисної праці — її
треба читати, зіставляти з реаліями
сьогодення й мислити, як змінити
український гуманітарний і духовий
простір, керуючись настановою славетного І. Пулюя „Нїхто ж розумний
не буде сумніватись, що доля нашого
народу лежить не у Відні і не в Петербурзї, але в його таки руках, коли
б тілько був розум“.
Микола ЗУБКОВ

нескорені

Студентський рух опору
Репресії
викликали ще
більший спротив
Репресії влади проти
студентської молоді зумовлювали ще більший
опір. Деякі групи виникали спорадично, із власної
Закінчення. Поч. у числі 27

ініціативи студентів і не
мали зв’язків із націоналістичним підпіллям. Незнайомих із правилами
агентурної роботи й просто необережних швидко
викривали органи МДБ.
Так, 1950 р. було викрито
групу „С-5“ (Союз п’яти)
на чолі зі студентом ЛПІ
Миколою Касяном. Ді-

яльність групи полягала
в читанні літератури,
обговоренні політичної
ситуації з подальшим
поширенням серед студентів.
Воднораз у львівських
вишах діяли організовані
антирадянські студентські групи. Найбільшою
вважалась „Організа-

ція боротьби за волю
України“ (ОБЗВУ), яка
нараховувала 26 членів.
Кінцевою її метою було
налагодження контактів
із англійською та американською розвідками
й розширення діяльності по всіх західних областях України. Організація мала Львівський
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обласний провід „Луг“,
який очолював студент
Львівської політехніки
Володимир Рудь (псевдо „Грім“). До навчання
він був зв’язковим ОУН
на сході України. Володимир організував Пустомитівський районний
провід у селах Сокільники, Сороки Львівські й
Зимна Вода. Провід мав
зв’язок зі студентами університету (юридичний
факультет), ветеринарного та медичного інститутів. Члени групи мали
зброю: автомати ППШ,
пістолети, гранати. Організація користувалася
кількома конспіративними квартирами. Член організації П. Брунарський
викрав із Брюховицької
сільської ради друкарську машинку для виготовлення листівок. Окрім
цього, підпільники мали
власну лабораторію для
виготовлення фальшивих
документів. Такі ж групи
створювали у Станіславі,
Тернополі й Чернівцях.
Організація діяла до
квітня 1947 р. Львівські
емдебісти у своїх звітах
писали, що це структурна одиниця ОУН та УПА,
хоч насправді її було
створено з ініціативи
студентства як одну з
форм протидії радянській владі. Зазначимо,
що ОУН неоднозначно
ставилась до організацій, які виникали не з її
ініціативи і навіть давала
наказ на знищення їх як
можливих провокаторів.
Схожою була й студентська організація
„Гурток молодих революціонерів України“
(ГМРУ), створена 1946 р.
Структурно вона була вибудувана за п’ятірковою
системою. Під час присяги її члени промовляли
молитву. Група видавала
часопис „До перемоги“
антисемітського спрямування, що взагалі не було
властиво для ОУН.

40 учасників нараховувала організація „Бойовий відділ галка“. До
неї входили студенти
університету й педагогічного інституту. З
організацією співпрацював Володимир Стернюк, єпископ підпільної
УГКЦ. У своїй роботі молодь намагалась копіювати роботу підпілля ОУН.
Працювали в молодіжному середовищі: агітували,
поширювали листівки
й літературу. Усередині
1947 р. групу викрили, її
учасників заарештували.
Восени 1948 р. студент
заочного відділення Володимир Шилівський
(родом із с. Озерне Тернопільської обл.) створив групу „Пробоєм“ (від
назви чеського часопису).
Зустрічі членів групи відбувались у Кайзервальді
(нині Шевченківський
гай) або на квартирі по
вул. Різьбярській. Групу
складали трійки, вона
мала статут і програму,
декларувала самостійну
й незалежну Україну. Кожен доброволець повинен був мати рекомендацію двох учасників групи,
пройти випробувальний
термін, визнавати установчі документи, сплачувати щомісячні внески
(10 крб.). Підпільникам
удалося на підставну особу купити друкарську машинку за 1300 крб. (тоді
вся друкарська техніка
була на обліку в МДБ).
Група поширювала листівки й підпільну літературу серед студентів.
Арешти розпочалися 11
квітня 1952 р. через донос провокатора. Усі її
учасники отримали по 25
років виправно-трудових
таборів.
Від 1949 р. у вишах
Львова діяла група „Наша
зміна“, до якої входило
10 осіб. Серед них студенти Політехніки Богдан
Карпа, Ярослав Лельчик,
Василь Заяць. Група ви-
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готовляла й поширювала
антирадянські листівки. У червні всіх її членів було заарештовано,
оскільки до них „втерся“
агент МДБ.
Від квітня 1950 р. в
Політехнічному інституті під керівництвом
студента Юрія Мельника зорганізувався „Загін
юних повстанців“. Основна його діяльність
полягала в поширенні
листівок та забороненої літератури. Пізніше
керівником був студент
Андрій Кушка („Тигр“).
Підпільників заарештували і присудили всім по
25 років таборів.
13 учасників нараховувала студентська група
„Кров України“. Любомир Мазурак, Володимир
Ткачик, Мирон Назаревич, Олександр Бояновський були студентами
Політехніки. Група діяла до березня 1951 р. Усі
засуджені до 25 років таборів за ст. 54-1 „А“ КК
УРСР.
На особливу увагу заслуговує підпільна група
„Промінь“, діяльність
якої тривала півроку. Її
зорганізували студенти
Львівської політехніки
— вихідці з с. Іване-Пусте Борщівського району
Тернопільської області.
До групи входили: Василь
Бучковський, Володимир
Чубей, Володимир Ксеньчук, Зиновій Мишко,
Ярослав Будзанівський.
У своїй діяльності вони
орієнтувалися на ОУН.
Групу очолював В. Бучковський (псевдо Данилишин), він же 1951 р.
налагодив зв’язок із націоналістичним підпіллям.
В архівах збереглися
листівки „Гімн поневолених народів“, „Колгоспники“, „Гімн Совітського
союзу“, „Українська молоде“, „Воля народам“,
„Студенти українці“, які
студенти поширювали
в навчальних закладах
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Львова. Згодом група
почала самостійно виготовляти листівки. Кліше слугувала ґума 20 на
30 см, фарба — вугільні
стрижні від батарейок.
У процесі роботи ґуму
замінили на пластмасу з
грамплатівок. Друкували
в кімнаті гуртожитку, поширювали в усьому місті.
На момент арешту (9–23
квітня 1952 р.) група нараховувала 8 осіб.
Суд провадив Військовий трибунал МДБ Львівської області. 15–17 липня 1952 р. студентів-підпільників засудили за
ст. 54-1 „А“ (державна
зрада) на строк від 10 до
25 років.
Крім того, у Львівській політехніці діяло
підпілля ОУН-УПА й окремо — ОУН-мельниківців (керівник — студент
другого курсу Політехніки Едмунт Мартинець).
Від 1948 р. пріоритетом у роботі ОУНівського підпілля стала робота
з молоддю. Для цього
створили підпільну сітку
„ОЛЕГ“ (організація легальників), яка охоплювала юнаків віком від 16
до 22 років. Основним
завданням була максимальна адаптація до умов
радянського суспільства
й кар’єрний ріст, і в партійних органах також.
Однак репресії та активна агентурна робота МДБ
не дали змогу довести
задумане до логічного
кінця — поповнення лав
підпільної ОУН кваліфікованими кадрами та
представниками місцевої номенклатури. У січні 1953 р., за матеріалами
органів безпеки, націоналістичне підпілля вважалося знищеним.
Богдан ЛЕВИК,
доцент кафедри історії,
музеєзнавства
та культурної
спадщини,
доктор історичних наук
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студентська акція

Молодь вийшла на підтримку політв’язнів

М

айже тисяча студентів, зокрема й політехніки, 20 вересня
у Львові вийшла на „Ходу солідарності. Волю заручникам
Кремля!“, щоб підтримати українських політв’язнів, які перебувають
у в’язницях Російської Федерації та анексованого Криму.
та відбувають покарання в колоніях
та в’язницях північної Росії: Челябінській і Кіровській областях, Іркутську,
Магнітогорську, Маґадані. А ще щонайменше 31-го заручника утримують
на території окупованого Криму.
Наших земляків звинувачують
у створенні незаконних збройних

| Світлина Наталії Павлишин

Мирною ходою молодь мала на
меті привернути увагу до викрадення
та затримання спецслужбами РФ ще
одного українця — 19-річного студента Павла Гриба. А також нагадати, що
досі щонайменше 18 громадян України незаконно утримують на території
Росії. 14 із них уже отримали вироки

формувань, тероризмі, розбоях,
зберіганні боєприпасів і зброї тощо.
— Я добре розумію, у яких умовах
перебувають наші земляки у в’язницях Росії. Адже за свою проукраїнську позицію й сам понад рік провів
там. Основний наш заклик до громадськості: на місці Павла міг бути
кожен, тому потрібно захищати права українців і максимально широко
розголошувати кожну справу. Про
всі акції, статті, листи, які надсилають на адресу політв’язня, повідомляють керівникам ФСБ. Для прикладу, коли щодо мене виходила якась
публікація, мене кликали до слідчого
кабінету, де пояснювали: треба все
робити тихо, бо буде гірше. Та саме
завдяки розголосу мене не катували
й було більше уваги з боку держави та правозахисників. Тому один
із ключових чинників звільнення
українців у Росії — максимальне
поширення інформації в Україні та
для світової спільноти, — наголосив
один із організаторів акції, колишній політв’язень РФ Юрій Яценко.
Наталія ПАВЛИШИН

разом із BEST

Сім причин не спати добу

К

одити повинен уміти кожен! Львів багатий талановитими
айтішниками, та далеко не всі можуть програмувати в команді
та ще й 24 години поспіль! 7–8 жовтня BEST::HACKathon(2017) від
молодіжної громадської організації BEST Lviv навчить цього й не
тільки. Для участі у змаганнях є сім причин.

Формат. Кодинг нон-стоп упродовж 24 годин — це не абищо. Команди повинні працювати злагоджено та
максимально ефективно. За обмежений час потрібно акумулювати всі
знання і досвід учасників, щоб зреалізувати шалені ідеї та високі рішення.
Категорії. Hackathon — це широкий простір для самовираження
та творчості через технології. Тут
нема жодних ідейних обмежень.
Щоб забезпечити свободу, цьогоріч
BEST::HACKathon відбуватиметься
у трьох категоріях: PC Game, Mobile
APP, WEB Development.
Нетворкінг. Величезна платформа для знайомств, місце зустрічі та-

лановитих студентів-програмістів
та представників великих ІТ-компаній. Цього року партнерами проекту
є Tickets.ua, Incode, Sigma software,
DataArt, Infopulse та інші. Для учасників це мотивація показати себе якнайкраще, для компаній — побачити
потенційних працівників у дії.
Команда. Працюючи гуртом
(по 3–5 осіб), учасники отримають
досвід командної гри. За 24 години
роботи над спільним проектом ймовірно створити команду мрії, з якою
можна зреалізувати великі проекти.
Або ж просто дружити. У будь-якому разі змагання дадуть можливість
оцінити своїх знайомих по-новому.

Утілити ідею вже! На кожному
Hackathon кількість ідей просто
„зашкалює“. Сподіваємося, стіни
Tickets.ua витримають. Та головне,
що завдяки формату змагань можна
„вивести у світ“ ідею та втілити її за
добу. Після цього прокрастинація
точно не загрожуватиме.
Практика. Плануй, пробуй, помиляйся, знову роби — ніхто не каратиме за помилку. Навпаки, похвалять за спробу й порадять. А за гарну
спробу чекають ще й приємні призи
від наших партнерів.
Фан. BEST::HACKathon — це захоплива гра зі шаленими гіками. Це
море жартів, факапів, нічні балачки
про життя на кофі-брейках та море
нових друзів у Фейсбуці.
Press any key to continue . . ._
http://hack.best-lviv.org.ua/_
Докладніше про подію FB:
facebook.com/events/8027841665486
13/?fref=ts.
Марта КАПЕРИЗ,
відповідальна за зв’язки
з громадськістю
BEST::HACKathon
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Якщо присвоювати ім’я,
то — Юліана Медведського
Не піддаючи сумніву величі й ролі
в нашій історії лідера українського національно-визвольного руху Степана
Бандери, усе ж таки не підтримую ініціативи старшого викладача кафедри
історії, музеєзнавства та культурної
спадщини ІГСН Національного університету „Львівська політехніка“
В. Гнатюка й уважаю недоцільним
присвоювати ім’я Степана Бандери
Львівській політехніці. Поважаючи
думку автора, спробую навести свої
аргументи проти суті цієї ініціативи.
По-перше. Як відомо, Степан
Бандера в 1928–33 рр. навчався на
агрономічному відділі Високої політехнічної школи. На жаль, отримати
диплома фахівця йому не вдалося,
оскільки через політичну діяльність
його заарештували й ув’язнили.
З історії Львівської політехніки відомо, що в листопаді 1919 р. до Політехнічної школи приєднали Рільничу
академію в Дублянах. Повноправним
спадкоємцем цього закладу вважається Львівський національний аграрний
університет, який було створено на
базі рільничо-лісового факультету
Львівського політехнічного інституту. За рішенням Ради Міністрів СРСР
і наказом міністра вищої освіти СРСР
від 30 вересня 1946 року створено
Львівський сільськогосподарський
інститут.
1993 р. на фасаді старого академічного корпусу Університету в
Дублянах встановлено пропам’ятну
таблицю з написом та рельєфним
портретом Степана Бандери. 4 січня 1999 року з ініціативи академіка
НАНУ Володимира Снітинського у
приміщенні ЛНАУ відкрито меморіальний музей Степана Бандери. 2002
року в Дублянах перед академічним
корпусом університету встановлено
бронзовий пам’ятник Степану Бандері. Таким чином, присвоєння його
імені навчальному закладу логічніше
та історично доцільніше саме Львівському національному аграрному
університету. Думаю, що ініціатива
викладача кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Львівської політехніки спонукає до такої
ж ініціативи працівників колективу
ЛНАУ. Відтак будемо мати два виші
імені Степана Бандери?

По-друге. Із прагматичних міркувань та враховуючи спільне намагання керівництва й колективу нашого
вишу якомога тісніше інтегруватися
в європейський освітній процес, у
науково-освітні структури, поглиблювати науково-освітню співпрацю
з провідними закладами Європи, можуть виникнути певні перепони та несприйняття з ідеологічних міркувань
та неоднозначного сприйняття постаті Степана Бандери в середовищі європейських, а особливо сусідніх держав.
Як би нам не було прикро й обурливо
таке ставлення, але з цим чинником
потрібно рахуватися, інакше ми зробимо собі „ведмежу послугу“ й „вікно“
в Європу нам тільки снитиметься.
По-третє. Кандидатура постаті на
присвоєння імені має бути дуже влучним символом, який викликає асоціацію з Політехнікою, який є великою
науковою та історичною цінністю для
унівреситету і, нарешті, символом,
який зрозумілий усім — як політехнікам, українським освітянам та науковцям, так і за кордоном.
По-четверте. З образом Бандери
українці зазвичай пов’язують боротьбу за незалежність, непохитність і
рішучість в обороні нашої держави,
відданість ідеалам націоналізму й
палкого патріотизму. На мою думку, його ім’я доцільно присвоювати
спортивним клубам, військово-патріотичним організаціям, історико-культурним інституціям, військовим армійським підрозділам, вищим
військовим навчальним установам
тощо. На жаль, поєднання імені Степана Бандери в назві технічного вишу
не створюватиме повноцінну низку
асоціацій із науково-навчальною діяльністю Львівської політехніки, а
лише звужуватиме сприйняття і зміщуватиме акценти в бік політичних
баталій минувшини та сучасності.
Гадаю, що не варто нагадувати назву
вулиці, яка фігурує в офіційній адресі
Національного університету „Львівська політехніка“, тому ім’я Степана
Бандери супроводжуватиме Львівську
політехніку завжди й всюди. Навіщо
нам тавтологічні конструкції?
І останнє. На щастя, Україна багата не тільки своїми природними ресурсами, а й інтелектуальними, тому

різноманіття імен великих та знаменитих постатей у назвах високих навчальних закладів тільки підтверджує
цю тезу — ми високоінтелектуальна
й високодуховна нація, ми вміємо не
тільки боротися і воювати за свою незалежність, а й творити щось нове та
корисне.
Найдоцільнішим символом для
Львівської політехніки вважаю постать Юліана Медведського, якого
впродовж 1879–1888 років тричі обирали її ректором і чотири рази (від
1877 до 1901 р.) деканом хіміко-технологічного факультету. Він написав
два фундаментальні підручники — із
петрографії, які витримали три видання (1898, 1906, 1909), і мінералогії (1906) та понад п’ятдесят наукових
праць із різних галузей мінералогії,
кристалографії, петрографії та геології.
1887 р. його обрали членом-кореспондентом, 1893 р. — дійсним членом
Польської академії наук у Кракові. Він
був членом кількох знаних наукових
товариств, серед яких НТШ у Львові,
Всеросійське мінералогічне товариство в Петербурзі. Австрійський уряд
нагородив його орденом Залізної корони третього ступеня, а румунський
— орденом Командора. Був одним із
засновників і впродовж 14 років головою Польського товариства природознавців ім. М. Коперника. Також був
дійсним членом Краківської Академії
наук, членом-кореспондентом Віденського геологічного закладу.
Організував геологічну лабораторію для наукових досліджень і навчальних цілей та за 35 років зібрав
колекцію з кількох десятків тисяч
зразків мінералів, яка наповнила геолого-мінералогічний музей — один
із найкращих у Європі за рівнем систематизації та кількістю зразків. Підтримував товариство українських
студентів Політехніки „Основа“.
1909 р. подарував книги бібліотеці товариства. Як дійсний член НТШ тісно
співпрацював з цією організацією, а
наприкінці життя подарував бібліотеці 2000 томів книг.
Андрій КУЗИК,
старший викладач кафедри РЕПС
(ІТРЕ)
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Довкола техніки, яка тонка,
жива й неймовірно приємна

М

| Світлина Наталі Яценко

іжнародний симпозіум „Тиждень акварелі у Львові“ — захід, який у
місті проходив уперше. Гості з Німеччини, Ізраїлю, Молдови — бажані,
але й не менш бажаними були українські митці — виставок акварелістів
у Львові небагато, тож кожна з них набуває значення великої події.

„Тиждень акварелі у Львові“ був
приурочений тридцятиріччю Спілки
дизайнерів України. Як зазначив заступник її голови Станіслав Мигаль, на
території Центрально-Східної Європи
акварельна школа має свої традиції, а
архітектурно-дизайнерська освіта виникла доволі давно.
Експозицію акварельних робіт розмістили у виставкових залах Інституту
досліджень бібліотечних мистецьких
ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, що на вул. Бібліотечній, 2. Початок її відкриття всі зустріли хвилиною
мовчання — вшанували пам’ять про
колегу, представника інтернаціональної спілки акварелістів Олега Козака
— його „Пейзаж“ можна побачити на
виставці. Загалом виставка налічує 40
робіт українських художників. На окремому столі виставлено каталоги фестивалю у Фабріано (найпотужніший фест
акварелістів у Європі), логотипи Музею
акварелі у Фабріано і організації IWS
Globe. Гості мали змогу також оглянути виставку акварелей, які увійшли в атлас корпусів Політехніки й присвячені
її 200-річчю.
Про те, як разом із Галиною Отчич,
головою представництва IWS Globe в
Україні, упродовж двох-трьох місяців
готувалися до симпозіуму, розповідає
доцент кафедри ДОА Львівської політехніки Ігор Юрченко:
— Ідея провести такий захід виникла
давно — подав нам її Станіслав Мигаль.
Підставою стали наші поїздки на різні

акварельні фестивалі —
акварель у світі переживає
особливий підйом. Зокрема цікавим був VI Міжнародний фестиваль акварелістів у Лушані (Китай), де
я був у складі італійської
групи. Під час фестивалю
майстри акварелі вчили
студентів у різних, рівномірно розкиданих локаціях міста. Подібний підхід у
нас через брак відповідних
місць наразі неможливий.
Крім цього, як виявила підготовка до
симпозіуму, акварелістів у нас достатньо, але тих, хто має високий рівень
майстерності, мало. Багато старших
художників померло, а ті, що малюють
аквареллю в поєднанні з тушшю й квіточки — не відповідають вимогам, бо за
загальними правилами дозволяють вводити в акварель лише 5% інших технік.
Зате запросили принести на виставку
роботи Володимира Батракова, Романа
Опалинського й Володимира Сколоздру, постійних учасників весняного салону у Палаці мистецтв.
Упродовж симпозіуму відбувалися майстер-класи: з пейзажу — Ігоря
Юрченка й Ігоря Мосійчука (завідувач
кафедри образотворчого мистецтва
ПДУ ім. Т. Шевченка), з натюрморту
— Валерія Заліщука (старший викладач
кафедри живопису Харківської академії
дизайну і мистецтв). Доцент кафедри
книжкової та станкової графіки УАД
Сергій Іванов показав художньо-графічні можливості використання акварелі в естампній графіці.
Магазин-салон „Художник“ надав
безоплатно учасникам симпозіуму рулон паперу для спільної роботи 10х1,5 м
— „Мотиви Львова“. А також усі могли
зробити пленерні замальовки і представити їх на виставці в останній день
заходу. Учасники симпозіуму, які взяли
участь у виставці, отримали сертифікат
від Департаменту з питань культури,
національностей та релігій ЛОДА та
Спілки дизайнерів України.
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Театральний фестиваль „Золотий Лев на вулиці — 2017“
відбудеться від 30 вересня до 3 жовтня. Локації
вистав — Трамвайне депо,
дворик Ратуші, площа перед
Оперою, площа Ринок тощо.
Цього року глядачі матимуть
змогу подивитися вистави
вуличних театрів із України,
Польщі, Португалії, Чехії.
У ЛНГМ ім. Б. Возницького
відкрито виставку „Поміж
нами“, яка вперше презентувала в Україні сучасне
данське мистецтво. Автори
виставки — 26 митців із Данії,
об’єднані у спілку „Данське
народне мистецтво“. Флеммінґ Ярле, Андреас Фредді,
Русудан Мелікішвілі, Сіне
Далеруп, Міккель Ескільдсен,
Ула Бек Брун та інші випускники Королівської академії
експонували живопис, скульптуру та фотографію.
До 25-річчя „Піккардійської
терції“ у Фейсбуці запустили флешмоб — користувачі
соцмережі діляться піснями улюбленого гурту.
„Піккардійська терція“ за 25
років існування випустила
14 різножанрових альбомів.
Святкування ювілею піккардійці розпочнуть великим
концертом 30 вересня в
столичному палаці „Україна“.
У жовтні гурт гастролюватиме у США та Канаді. Львів
вітатиме її у грудні — великий концерт відбудеться у
Львівській опері.
У картинній галереї „Зелена
канапа“ від 19 вересня до 8
жовтня — проект львівського художника Олега Давиденка „Консерви“. Проект
розпочато ще 2006 року й
відображає пасеїтичне ставлення до речей. Речі, що вже
вийшли з ужитку, — ручки,
пензлі, іграшки, опинившись на полотні, отримують
перехідний стан між буттям
та звалищем. Рівночасно із
експозицією у Львові, Олег
Давиденко відкриє персональну виставку 4 жовтня в
Києві.
За матеріалами інформагенцій
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Форумівські точки творення-2

Ф

орум видавців зостався вже позаду, але для осмислення
вражень і думок від нього забракне навіть року. Продовжуючи
минулотижневу публікацію, зосередимося на темах філософії й
бізнесу, яким були присвячені спеціальні кластери.

Бізнесові віяння
Книжка Стівена Котлера і Джеймі
Уіла „Викрадачі вогню. Таємна революція змінених станів“ хоч і не має
прямого стосунку до підприємництва,
але потрібна майже кожному, хто хотів би працювати ефективніше, використовуючи максимально свої тіло й
розум. Автори показують, що до стану
творчого потоку прийти може кожен,
швидкими або повільними методами
— через медитацію, спорт
чи психоделіки. Шлях до
концентрації — стимулювання природних речовин,
які й так є у нашому мозку.
Завдання авторів бестселера — спробувати показати,
як перенести екстатичні
стани у буденне життя. З
цікавого: людина спроможна повноцінно сприймати
інформацію у 120 біт, одна
особа, що говорить, несе 60
біт, тож реально ми готові
спілкуватися у товаристві
лише двох людей.
Усе нове народжується, коли ми
виходимо за межі буденного. Сучасність вимагає інновацій. Щоб фірмам
вижити на ринку, необхідно швидко
впроваджувати зміни, використовувати добрі технології і плекати культуру
компанії. У майбутньому людям доведеться тісно співпрацювати зі штучним інтелектом, делегувати йому
прийняття рішень. У Стенфордському
університеті дійшли висновку, що не
можна створити стратегію розробок
інновацій, бо інновації з’являються
випадково. Але можна створити умови для їхньої частішої появи. І ось тут
на перший план виходить культура
компанії, атмосфера, яка в ній панує.
Якщо компанія дає змогу своїм працівникам випробовувати крейзі-ідеї,
знаючи, що багато з них будуть невдалими, то ймовірність появи чогось
нового зростає. Здебільшого культура
crazy притаманна малим компаніям,
тому тепер спостерігаємо тенденцію
поглинання стратапами „акул“ бізнесу. „Наступних 30 років драйвити

світ економіки будуть компанії, в
яких працює 30 людей, яким 30 років“,
— підсумував директор Київського
міжнародного економічного форуму
Юрій Пивоваров.
Костянтин Воробйов, представник компанії Vodafone, розповів, як
„великі дані“ (big date), тобто інформація, яку ми залишаємо про себе,
коли перебуваємо у мережі, допомагає підприємцям вибудовувати свої
бізнес-стратегії. Львів теж має й оп-

рилюднює у порталі відкритих даних
міста (opendata.city-adm.lviv.ua) інформацію, яка може стати у пригоді
як бізнесменам, так і громадськості.
До прикладу, дані про те, де проживає найбільше студентів, допоможуть
розробляти для них відповідні інфраструктури й крамниці.
Видавці нон-фікшн літератури
пропагують свої видання недаремно:
у нас нема культури ведення бізнесу,
тому треба набивати ґулі й читати
книжки. Книги дешевші, ніж послуги
консультанта, і хоч не відображають
усіх реалій, але описують загальні
правила, без яких ніяк. Крім цього,
студенти мають зрозуміти, що диплом
нічого їм не гарантує, вони повинні
запропонувати світові щось цікаве,
тоді він може дати їм шанс на успіх.

Майбутнє людства
Куди прямує наша еволюція, чи
будемо ми збережені як вид? Відповіді на ці трепетні запитання спро-

бували дати директор природничо-історичного музею в Роттердамі,
професор Утрехтського університету, палеонтолог Йелле Роймер
у книзі „Homo Urbanus. Парадокс
еволюції“ та словацький історик,
математик Еміль Палєш у книзі „Сім
архангелів. Ритми натхнення в історії культури і природи“.
Йелле Роймер (був присутній на
Форумі) каже: „Ми всі гадаємо, що
ми — індивідууми, але ми є і свого
роду еко-система, яка складається з різних частин. Одночасно ми
є складовою великої системи. Розуміння цього спонукало мене до
написання книжки“. Люди часто
використовують інстинкти. Але
проживання у великих містах (теж еко-системах)
знизило здатність людини
до виживання в природі:
„якщо мешканця Амстердаму закинути до савани,
то він там не виживе“.
Найбільша проблема, яка
чекає на людство, на думку
Роймера, — це перенаселення. І чим закінчиться її
вирішення, важко спрогнозувати. Наразі ми є homo
urbanus, та чи станемо
homo naturalis? В еволюції все можливе, особливо,
якщо відбудеться розпад угруповань
людей — людство або вимре, або виникне його новий вид.
Еміль Палєш (приїде до України
у жовтні) у своїх 20-річних дослідженнях доходить думки, що наша
культура розвивається нехаотично,
в ній є певні закономірності. Скажімо, генії на культурному горизонті
з’являються цілими гронами. Крім
цього, в історії людства помітні
хвилі, на гребені яких виникає нова
якість. Їхнє ритмічне повторення
відбувається що 500 років. Є й духові сутності, які стимулюють розвиток культури, — це сім осіб, яких
у християнстві називають архангелами. У наш період, який триватиме до 2233 року, діє епоха Михаїла.
Для неї важливі сенси, пошуки ідей
та прагнення до демократії. Також
(маємо змогу переконатися) актуальними стають гідність і права
людини.
Наталя ЯЦЕНКО
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Наше здоров’я залежить не лише від
способу життя, а й від емоцій

У

цьому переконана Ольга Головня
— лікар-кардіолог, лікар-терапевт,
інструктор йоги та йоготерапії. Ми звикли,
що причина наших недуг — випадкові збіги,
віруси в повітрі, зрештою, неправильний
спосіб життя, хронічна втома. Однак моя
співрозмовниця до цього переліку додає
вельми важливий чинник — емоції.

Кожен стан має наслідки
— Між деякими ознаками нашого організму, поведінки є певна
закономірність. Коли дивлюся на
людину, то розумію, що в неї може
бути (або ж уже є) певна проблема.
І це розуміємо не лише за зовнішніми ознаками, а значно глибше,
— розпочинає свою розповідь пані
Ольга.
На її думку, кожна хвороба має
свій емоційний стереотип, із якого
людина, по суті, не виходить. Сукупність таких емоційних стереотипів
потрохи починає формувати хворобу. Що це означає? В агресивної
людини за якийсь час може „підскочити“ тиск, „схопити“ серце. А коли
людина, навпаки, пригнічує свої
емоції, то в певний момент вони
„вибухнуть фонтаном“, і від того цю
людину наче розриватиме. Як бачимо, кожен наш стан призводить до
певних наслідків.

Нема поганих емоцій
Отож, будь-яка хвороба має
свого „відповідника“ — певний
емоційний стан. Однак медик застерігає, що нема безпосередньої
лінійності між певним емоційним
станом і конкретною хворобою.
Що ж таке емоція? Це неодмінний складник людини. Коли нам
щось не подобається, то стаємо
розлюченими; коли ми всім задоволені — перебуваємо на піднесенні.
Якщо намагаємося приховати свої
емоції — проявляємо пасивність
і знову ж таки лютимося через цю
пасивність. Коли емоції ходять по
колу, то виникає певний емоційний
стан, який потім може вилитись у
хворобу.

— Є різні думки щодо того, чи треба стримувати свої емоції, особливо
негативні. Що про це думаєте Ви?
— Негативних емоцій нема! Є
невміння їх проживати, невміння
з ними працювати. Це стосується
емоцій як агресивності, так і позитивних. Ще є одна важлива деталь
— це коли позитивні наміри можуть
спровокувати негативні емоції. Як
саме? Ось один із прикладів: деякі батьки значною мірою емоційно
прив’язані до своєї дитини. Так за неї
хвилюються, що всі ті переживання
переростають у негативні емоції,
лють. Скажімо, холодної пори переймаються, щоб дитина не змерзла і
не захворіла, тому починають кричати, щоб вона вдягнулася. На жаль,
є батьки, які не вміють по-іншому.
Однак, треба формувати культуру
емоцій, навчитися працювати зі своїм емоційним станом.
— Тобто причини не в емоціях, а в
тому, як ми ними керуємо?
— Так. Від неправильного використання емоцій виникають психосоматичні, серцево-судинні недуги,
зокрема гіпертонічна, бронхіальна
астма, розлади травної системи. Що
стосується шлункових хвороб, то
хоча їхнім збудником є гелікобактер
(шкідливий мікроорганізм у шлунку і
дванадцятипалій кишці), проте психоемоційний чинник тут важливий.
— У разі, коли вже встановлено діагноз, чи достатньо лише медикаментозного лікування?
— Звісно, без ліків тут обійтися
вже неможливо. Та ними не варто
обмежуватися, адже є поняття відповідальності людини за свою хворобу. Хвороба має не лише зовнішні
причина, а й внутрішні — це наслі-

док наших емоцій, дій. Тому треба
брати власну відповідальність за неї
— вивчити причини своїх емоцій,
те, як на них реагує організм, після
яких станів, розмов, дій щось не те
з нами відбувається. Тут ми будемо
не лише шукати когось (лікаря), хто
щось зробить — і хвороба від нас
піде, а й почнемо змінювати себе.
Хвороба може бути й пересторогою
того, що саме в людині негармонійне, що їй заважає… Скажімо, якщо у
приступі агресії починає боліти голова, то цей біль гальмуватиме агресію. А коли хворий потроху одужує,
то стає приємнішим у спілкуванні,
має менше проблем із оточенням.
Отже, хвороби можна розглядати і
як вказівник щодо того, на що треба
звертати увагу.

Молодий організм має резерв
У молодому віці можна багато що
дозволити собі без певних послідовних дій, адже організм має резерв
переборювати незначну недугу. Це
за умови, що людина не вдається до
так званих шкідливих звичок, дотримується балансу між працею і відпочинком, особливо сном, багато рухається.
Замолоду важливо вміти відчувати свої бажання найбільш тонко,
розуміти свої потреби й реалізовувати їх.
— З одного боку, молодий організм
має значний резерв, із другого — недуги
помолодшали: у 20–25 років трапляються інсульти чи інфаркти…
— Здебільшого таке відбувається
з тими, хто вроджений із патологією
і здебільшого навіть не здогадуються про це. Тому хибно вважати, що
хвороби аж так помолодшали. Але
водночас якщо особа діє на шкоду
своєму організмові, то ресурсні запаси дуже швидко вичерпуються. Також серйозні проблеми зі здоров’ям у
молодому віці може спричинити недоброзичлива атмосфера в родині, де
виросла дитина. До прикладу, занадто суворе виховання часто провокує
мігрень і стрибки тиску у юному віці.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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Міжнародний день
студентського спорту заснували в Парижі ще у
листопаді 2015 року. Цьогоріч Україна вирішила
долучитися до цього свята
масовими заходами. Ініціаторами політехніківського заходу стали Львівське
облвідділення Комітету
з фізичного виховання та
спорту МОН України, ко-

| Світлина Наталі Яценко

Міжнародний день
студентського спорту
легія та профком студентів і аспірантів і
кафедра фізвиховання
Політехніки, Львівське обласне спортивне товариство студентів „Гарт“ і УАД. Девіз
заходу — „Доведи, що
ти не прогулював фізкультуру — відсвяткуй з нами
День студентського спорту“.
Найліпший показник
серед студентів — більше

90 відтискань. Три переможці отримали торти,
серед решти методом жеребкування були розіграні
солодкі призи, книжки,
горнятка, блокноти, від-

починкові сертифікати.
Ексклюзивним сюрпризом
став костюм члена студентської збірної Львівської області.
Наталя ЯЦЕНКО

Кросворд
Горизонтально:
1. Золота монета, яку вперше відкарбовано у Венеції, а з ХІV ст. — в багатьох країнах Європи.
4. Пучок ягід, гроно калини. 7. Коливання земної
поверхні, підземні поштовхи, що відбуваються у
надрах землі або в земній корі. 10. Гора в Греції,
місце перебування Аполлона та муз. 12. Природний або штучний водоспад, що спадає уступами.
13. У давньогрецькій міфології богиня мудрості,
опікунка наук і ремесел. 16. Назва руйнівної сили
вихорів над сушею у Північній Америці. 17. Саморушний та самонавідний підводний снаряд,
яким озброєні військові кораблі, субмарини.
18. Авторська примітка в тексті п’єси. 21. Сукупність слів якоїсь мови чи діалекту. 23. Лінія, що
зображає процес, який відбувається при незмінному тиску. 25. Одне з найдавніших міст Грузії,
адміністративний центр регіону Квемо Картлі.
27. Самець вівці. 29. Музичний інструмент.
31. Частина тіла людини, в якій міститься мозок.
32. Пристосування організму до умов існування,
до оточення. 33. Ріка в Україні, ліва притока Дніпра, на якій стоїть Чернігів. 34. Гора зі стрімкими
схилами та гострими виступами; бескид.
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Вертикально:
1. Самоврядна держава, що входила до складу
Британської імперії — раніше її колонія. 2. Випадок, пригода, складна судова справа. 3. Розпорядник банкету. 4. Коштовний вінець на голові монарха як символ
влади. 5. Теслярська сокира з широким лезом. 6. Таблиця
розміщення небесних світил, яку складають астрологи
для пророкування долі людини. 8. Перетворення приватної власності на державну. 9. Галузь історичної науки, яка вивчає культуру і побут народів світу; етнографія. 11. Невеликий лісовий гризун з пухнастим хвостом.
14. Місто Львівської області, яке в ХІХ ст. було одним
з найбільших центрів видобутку нафти та озокериту в
Європі. 15. Типовий зразок, еталон, якому повинно відповідати щось за розмірами, формою, якістю. 19. Вежа із

20

26

28

30

31

32

33

34

сигнальними вогнями, які вказують шлях суднам. 20. Ця
„прикраса“ виростає у чоловіка на голові, коли дружина
його зраджує. 22. Сезон збирання цукрової тростини на
Кубі. 24. Особа, яка одночасно має громадянство двох
держав. 26. Три самостійні твори одного автора, пов’язані єдністю задуму, сюжету. 27. Цінний сорт кришталю.
28. У давньогрецькій міфології — вродливий юнак, який
закохався у власне відображення у воді й помер від нерозділеного кохання. 30. Гроші, що їх видають у рахунок
майбутніх платежів. 31. Балет вірменського композитора А. Хачатуряна.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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ІНФОРМАТОР

запобігти, врятувати, допомогти!

Штаб цивільної оборони інформує

Н

адзвичайні ситуації виникають із багатьох причин —
це природні катаклізми, техногенні катастрофи
та аварії, соціально- політичні конфлікти. Останнім
часом в Україні виникають надзвичайні ситуації, причиною яких є бойові дії, терористичні акти та диверсії.

Система оповіщення
Про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
будь-якого походження державні органи виконавчої влади зобов’язані проінформувати населення через систему
оповіщення.
Система оповіщення — це комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та
інформації про загрозу або виникнення надзвичайної
ситуації до центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій та населення.
Головним способом оповіщення населення про небезпеку та шляхи рятування від уражаючих чинників є інформування по мережах місцевого дротового радіомовлення,
а також через місцеві радіомовні й телевізійні станції.
Перед передаванням повідомлення на території, яка
потрапляє в зону надзвичайної ситуації, умикають тривале звучання сирен.
Звучання сирени можливе у двох випадках:
•• коли періодично перевіряють технічну систему оповіщення;
•• коли є загроза або виникнення надзвичайної ситуації.
Після звучання сирен по мережі місцевого радіомовлення та телевізії передають сигнал цивільного захисту
„Увага всім! Увага всім! Увага всім!“, а далі повідомлення
про проведення технічної перевірки або інформацію про
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та послідовність дій населення.
Про проведення технічної перевірки системи оповіщення (умикання сирен) завчасно інформують населення
через засоби масового інформування.
На території Університету встановлено три сирени:
на будівлях головного корпусу, гуртожитках № 7 та 14.
У межах Університету оповіщення студентів та працівників здійснюють:
•• по внутрішній телефонній мережі диспетчерським центром до кожного інституту;
•• комплексним гучномовним адресним зв’язком КГЗ-02,
установленим у головному корпусі;

наш календар
30 вересня — Всеукраїнський день
бібліотек.
1 жовтня — Міжнародний день людей
поважного віку.
1 жовтня — Міжнародний день музики.
1 жовтня — День працівників освіти.

Пам’ятні дати

28.09.1929 — народився Дмитро Павличко, український поет, політичний
діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня (Павло Губенко), український письменник-сатирик.
29.09.1845 — народився Iван Тобiлевич
(Карпенко-Карий), український драматург.

•• студентів, які мешкають у студмістечку — за допомогою електродзвінкової сигналізації, яка функціонує в
кожному гуртожитку, її вмикають вахтери.

Порядок дій при звучанні сирени
Почувши звучання сирени:
•• увімкнути радіотрансляційний приймач або телевізор
місцевого каналу;
•• уважно прослухати повідомлення, яке починається сигналом: „Увага всім! Увага всім! Увага всім!“ та діяти згідно
з отриманим повідомленням.

Порядок дій при загрозі або виникненні
можливих надзвичайних ситуацій
Ураховуючи мережу шляхів залізниці, по яких перевозять небезпечні отруйні речовини, територія Університету може потрапити в зону хімічного ураження. Час
підходу хмари з парами небезпечних отруйних речовин
недостатній для проведення евакуації.
Отримавши повідомлення про загрозу хімічного ураження, треба заховатися в приміщення й максимально
його загерметизувати — зачинити вікна, двері, вентиляційні канали, заклеїти щілини.
Отримавши повідомлення про пожежу або замінування треба повідомити загал про небезпеку, терміново
вимкнути електрику, покинути приміщення.
Отримавши сигнал „Повітряна тривога!“ треба терміново повідомити загал про небезпеку, вимкнути електрику, закрити вікна, двері приміщення та прямувати в
укриття (у якому навчальному корпусі або гуртожитку
застав сигнал „Повітряна тривога“, у тих напівпідвальних приміщеннях і потрібно ховатися).
Під захисні споруди в Університеті передбачено використовувати напівпідвальні приміщення навчальних
корпусів і гуртожитків, підземний перехід між корпусами.
У разі виявлення розлитої ртуті треба:
•• відкрити вікна в приміщенні;
•• огородити місце розлиття ртуті підручними предметами;
•• оповістити загал про небезпеку та полишити приміщення;
•• оповістити коменданта навчального корпусу (гуртожитку) про місце розлиття ртуті.
Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу цивільної оборони
Львівської політехніки

29.09.1866 — народився Михайло Грушевський, видатний iсторик, письменник, голова Української Центральної Ради.
30.09.1841 — народився Михайло Драгоманов, український публіцист, історик, економіст, громадський діяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали
гетьманом Правобережної України.
1.10.1727 — гетьманом України обрали
Данила Апостола.
1.10.1897 — народився Валер’ян Полiщук, український письменник.
2.10.1907 — народився Іван Багряний
(Лозов’ягін), український письменник,
автор романів „Тигролови“, „Сад Гетсиманський“, „Вогненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне
п’ятнадцятидобове голодування укра-

їнських студентів на Майданi Незалежності в Києвi.
3.10.1881 — народився Михайло Возняк,
український лiтературознавець, iсторик лiтератури.
3.10.1938 — помер Віктор Косенко, український композитор, піаніст.
4.10.1891 — народився Юрiй Клен
(Освальд Бурґгардт), український
поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена Пчiлка (Ольга Косач), українська письменниця та
перекладачка, мати Лесi Українки.
4.10.1934 — померла Марія Заньковецька, геніальна українська акторка.
4.10.1947 — помер Макс Планк, німецький фізик, якого називали „батьком
квантової фізики“.

ч. 28 [2988]
28 вересня — 4 жовтня 2017

28 вересня — „Весела вдова“ . 18.00.
29 вересня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
30 вересня — Музика дзеркальної зали.
15.00, „Набукко“ (опера). 18.00.
1 жовтня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
28 вересня — „Чоловік моєї дружини“ (у
приміщенні Першого театру). 18.00.
29 вересня — „Безодня“ (у приміщенні
Першого театру). 18.00.

4 жовтня — „Сто тисяч“ (у приміщенні
Першого театру). 18.00.

Камерна сцена
29 вересня — „Сестри Річинські“
(прем’єра). 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
29 вересня — „Формули екстази“. 19.00.
30 вересня — „Так казав Заратустра“.
19.00.

Львівський академічний
драматичний театр
ім. Лесі Українки
28, 30 вересня — „Перетворення“. 19.00.
29 вересня — „Слава Героям“. 19.00.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

23

експрес-оголошення

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Вважати недійсними документи:
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Андрусіва Івана Ростиславовича;
студентський квиток № 11001241, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Павлюка Андрія Васильовича;
студентський квиток № 11365347, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Заскальної Ганни Борисівни;
студентський квиток № 10966607, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Панасюка Андрія Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гриба Максима Петровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Голод Ірини Миронівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Жуковського Максима Ігоровича;
студентський квиток ВК № 10999232, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Снігура Ігоря Геннадійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лещишин Христини Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лущика Богдана Тарасовича;
студентський квиток № 11324317, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Міщанин Вікторії Василівни;
студентський квиток № 11324151, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Приходька Олександра
Андрійовича.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Колектив кафедри електроенергетики та систем управління Інституту
енергетики та систем керування Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щирі співчуття професору кафедри Юрію Омеляновичу Варецькому з приводу тяжкої
втрати — смерті
матері.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„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
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