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Студенти ІКТА досліджують 
вимірювання в 
нанотехнологіях  

DoBro бачить 
світ крізь призму 
любові9

„Космічний моніторинг 
Землі“ — сучасна й 
романтична спеціалізація

Студенти ІНЕМ: два університети,                        
дві країни — два дипломи                        6 с.
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Як ви ставитеся до інклюзивної освіти?

Павло Солошенко, студент першого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Ми знали, що допомагати потрібно“
У мене був однокласник, який пропускав багато навчаль-
них днів — він лікувався, бо мав певні психічні пробле-
ми, але всі учні ставилися до нього добре, тому, гадаю, 
що йому було комфортно. Він був закритим у собі, май-
же ні з ким не спілкувався, однак ми старалися підтри-
мувати з ним зв’язок. Моментами було важко, особливо, коли у нього 
траплялися зриви, але ми знали, що допомагати потрібно.

Юлія Атаманчук та Катерина Лящук, 
студентки другого курсу Інституту 
архітектури:

„У нашому середовищі вони 
почуватимуться здоровими“
Для чого відокремлювати особливих лю-
дей? Вони ж не винні у тому, що відрізня-
ються від нас. Потрібно навпаки звертати 
увагу на те, що вони такі ж, як ми, нічим 

не гірші. Якщо ми вводитимемо їх у наше середовище — вони почувати-
муться також здоровими і рівними. Ми б не відчували дискомфорту, якби 
студенти з особливими потребами навчалися поряд.

Олег Корпало, магістрант другого курсу Інституту 
економіки і менеджменту:

„Мені було би важко — це потребує 
терпіння“
Досвіду в цій сфері я не маю, проте таке адаптивне нав-
чання — досить цікава і, можливо, ефективна річ. Ска-
зати чесно, для мене освіта — бажання людини, диплом 
— папір, який, практично, нічого не означає. Освіту в 

улюбленій галузі можна здобути і самотужки. Інклюзивне навчання 
створене для впровадження якогось конкретного, індивідуального се-
редовища, де можна навчатись, але чи підійде воно і звичайним людям? 
Мені було би важко — це потребує терпіння.

Минає четвертий місяць, як набрав 
чинності Закон „Про внесення змін 
до Закону України „Про освіту“ 
щодо особливостей доступу осіб із 
особливими освітніми потребами 
до освітніх послуг“, який умож-
ливлює навчання  студентам із 
особливими потребами, незалежно 
від їхньої інвалідності, зокрема, 
безоплатно в державних і кому-
нальних навчальних закладах. Але 
чи готові вони до цього і, тим паче, 
чи готові до цього їхні батьки, адже 
інклюзивна освіта в Україні перебу-
ває лише на етапі становлення і, до 
того ж, покладає цілковиту відпові-
дальність за медично-реабілітацій-
ні потреби й процеси таких осіб на 
батьків.

Однак поряд із розмовами про те, чи 
буде така система комфортною для 
осіб із обмеженими можливостя-
ми, хочуть бути почутими й ті, хто 
обстоює позиції, як би цинічно та 
прикро це не звучало, „для чого 
змішувати здорових і хворих, чому 
наші діти повинні через це страж-
дати?!“.

У моєму житті було два випадки 
інклюзії — ще задовго до ухвалення 
відповідного закону. На третій рік 
навчання я перейшла до приватної 
школи. У нашому класі була дівчин-
ка, яка завжди мовчала: якщо вона й 
відповідала під час уроку, то робила 
це дуже рідко й лише вчительці на 
вухо. Педагоги й батьки поясню-
вали, що вона просто соромиться 
говорити, і ми сприймали це, як 
таке, що має право на існування. Але 
я не могла з цим примиритися, бо 
люблю говорити багато. Ми міцно 
заприятелювали з цією однокласни-
цею, багато розмовляли, нехай дуже 
тихими голосами, нам було цікаво 
разом, ми мали спільні інтереси. 
Ця дівчинка була єдиною, з ким я 
по-справжньому хотіла проводити 
час у школі. Другий випадок тра-
пився у період готування до ЗНО: на 
підготовчих курсах зі мною навча-
лися дві незрячі школярки. Жодного 
дискомфорту, жалю чи співчуття 
щодо цих дівчат я ніколи не відчу-
вала. 

„Аудиторія“ опитала політехніків 
про те, що вони знають про інклю-
зивну освіту, чи вважають її доціль-
ною та чи мають особистий досвід у 
цій сфері.

Лідія Цимборович, студентка третього курсу Інституту 
архітектури:

„Незважаючи на ваду, моя сестра 
багато досягла“
Моя двоюрідна сестра має фізичну ваду — у неї немає 
правої руки. Їй важче навчатися, ніж іншим. Я вважаю, 
що запровадження інклюзивної освіти дуже потрібне, 
бо для таких людей необхідна увага. Незважаючи на 
ваду, моя сестра багато досягла, вона займається спортом, навчається 
у Вінницькому педагогічному університеті. Їй допомагають, але інколи 
скаржиться, що почуває себе неповноцінною.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА
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„Батьківщині будь вірним до загину,                
нам Україна — понад усе!“

Шановне товариство львівських політехніків!
Щиро вітаю Вас із величним святом Покрови Пре-

святої Богородиці, котре ми водночас відзначаємо і як 
День захисника України!

У літописі ратних подвигів українського народу було 
безліч битв, подій і дат, гідних стати святом. Проте ще 
від козацьких часів саме свято Покрови обране нашим 
народом як день мужніх лицарів — українських козаків. 
Це — не просто державне свято, це — справді всена-
родне вшанування наших нескорених та відважних за-
хисників.

Особливого звучання і драматизму набуває воно за-
раз, коли ми зі зброєю обстоюємо на Донбасі незалеж-
ність, територіальну цілісність та суверенітет України. 
Усі, як один, українці стали на захист своєї Батьківщини 
— і військовики, і добровольці, і волонтери та медики, 
дорослі та діти. 

На поклик серця пристали до цієї шляхетної патрі-
отичної справи наші студенти та викладачі. Чимало їх 
беруть безпосередню участь у військових діях, а ще біль-
ше долучаються до волонтерської діяльності, збирання 
коштів на потреби війська. 

Так склалося історично, що наша альма-матер упро-
довж усієї славної 200-літньої історії завжди мала ак-
тивну громадянську позицію та палкий патріотизм своїх 
вихованців. Три роки тому колектив університету од-
ностайно ухвалив: щомісяця перераховувати до фонду 
допомоги нашим військовикам 5 відсотків суми платні 
кожного працівника. У результаті вдалося зібрати бага-
томільйонну суму, за яку закуплено потрібне для фронту 
військове спорядження. Гадаю, це стане суттєвим внес-
ком у забезпечення обороноздатності нашої держави. 

Сьогодні ми із болем у серці вшановуємо пам’ять усіх 
нескорених українців-захисників Вітчизни, які поклали 
свої голови на вівтар перемоги. Боротьба за незалеж-
ність України триває! 

Збережімо і примножмо славу наших мужніх героїв! 
І нехай назавжди закарбуються в пам’яті та серці слова 
присяги українських патріотів: „Батьківщині будь вір-
ним до загину, нам Україна — понад усе!“.

Слава Україні! Слава її героям-захисникам!
Юрій БОБАЛО,

ректор Національного університету                                             
„Львівська політехніка“

міжнародний захід

Питання інклюзії актуальні для всіх країн
У Львівській політехніці відбувся міжнародний симпозіум 

„На шляху до здорового суспільства: гуманістичний вимір“. 
Його організатори — ІГСН, Міжнародний центр професійного 
партнерства „Інтеграція“, Служба доступності до можливості 
навчання „Без обмежень“. До участі долучилися МАУП, Центр 
міжнародної академічної мобільності, Вюрцбурський університет 
Юліуша Максиміліана (Німеччина), університет Манітоби (Канада), 
спільноти з Польщі, Італії, Португалії, Латвії, Данії.

Учасників заходу привітала про-
ректор Наталія Чухрай, наголосив-
ши на актуальності й важливості 
проблем, пов’язаних із побудовою 
здорового суспільства. Доктор Олаф 
Хуз із Німеччини, який у Львівській 
політехніці вчетверте, висловив 

нова спеціальність

Фахівці з моніторингу космосу
Серед напрямів, за якими у Львівській політехніці готують 

фахівців, є дуже сучасна й романтична назва спеціалізації — 
„Космічний моніторинг Землі“. Наскільки вона популярна серед 
абітурієнтів і які перспективи працевлаштування її випускників, 
розмовляємо із завідувачем кафедри вищої геодезії та астрономії 
професором Федором Заблоцьким та доцентом Любов’ю Янків-
Вітковською, яка викладає на спеціалізації основні курси.

— Ми подавали свою пропозицію 
щодо підготовки відповідних фахів-
ців до МОН уже давно, — розпові-

дає про актуальність спеціалізації 
Любов Миколаївна. — Фактично 
на нашій кафедрі й раніше готували 

студентів за спеціалізацією „косміч-
на геодезія“, деякі наші випускники 
працюють у тому напрямі, зокрема 
академік Ярослав Яцків очолює Го-
ловну астрономічну обсерваторію 
НАНУ. І от 2011 року було ліцензо-
вано „Космічний моніторинг Землі“ 
як спеціальність, а потім вона ввій-
шла у спеціальність „Науки про Зем-
лю“ як спеціалізація.

Закінчення на 7 с. m

Закінчення на 4 с. m
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думку, що для нього найцінніше 
— це міжвідомча співпраця між 
кафедрою соціальної роботи По-
літехніки, Центром соціальної 
роботи, спортивним сектором і 
Вюрцбурським університетом. Від- 
радно, що налагоджується міжна-
родна мережа співпраці, до якої 
нещодавно активно долучилися 
представники Португалії, Латвії і 
Данії. Розповідаючи про німецький 
досвід та перспективи формування 
інклюзивного середовища в систе-
мі вищої освіти, Олаф наголосив, 
що інклюзія повинна об’єднувати 
не лише освітній процес, а й зага-
лом середовище.

Під час відкриття симпозіуму 
виступив Кшиштоф Бжуска, дирек-
тор Державної агенції з розв’язан-
ня алкогольних проблем у Польщі, 
отець Ігор Козанкевич із Дрого-
бича на Львівщині, який такі самі 
питання курує у Карітасі Самбір-
сько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 
адже тема споживання алкоголю 
спільна для всіх країн і всіх сфер 
життя.

Отож, учасники симпозіуму 
говорили про інклюзію через за-
соби освіти і спорту, адаптивну 

фізичну актив-
ність, адаптивні 
І Т - т е х н о л о г і ї 
тощо. У резолю-
ції зазначено, 
що вони домови-
лися продовжу-
вати працювати 
над розвитком 
мережі партнер-
ської співпраці 
„Без обмежень“ 
на місцевому, 
регіональному, 
національному 
та міжнародно-
му рівнях, що повинно стати дже-
релом пошуку, застосування та по-
дальшого поширення інноваційних 
технологій та спеціальних знань і 
досвіду, аби задовольняти потреби 
людей із інвалідністю і хронічними 
захворюваннями, зокрема в системі 
вищої освіти в Україні. 

Доповідачі розповіли про дос-
від інклюзії у Німеччині, Польщі, 
Канаді, а також в Україні, зокрема у 
Львівській політехніці, про інклю-
зивну освіту для незрячих, яку по 
всій Україні активно впроваджують 
фахівці Ресурсного центру освітніх 
інформаційних технологій, що діє 
при нашому університеті.

Учасники симпозіуму вирішили 
надалі розвивати мережу „Без об-
межень“, сприяти імплементації 
інклюзивної освітньої політики, 
запровадити у соціальній роботі 
нові спеціалізації, розвивати студії 
вивчення терапій: фізичної, пове-
дінкової, залежності, сприяти роз-
робленню і застосуванню мобільних 
технологій для людей із особливими 
потребами.

Усе це треба робити задля того, 
щоб люди з особливими потребами 
активно долучалися до громадсько-
го життя, аби ніде не відчували своїх 
обмежень.

Ірина МАРТИН

кар’єрний крок

Хто вміє програмувати,             
може вже працювати

Представники ІТ-компанії 
SoftServe зустрілися зі сту-

дентами ІТРЕ й розповіли їм про 
особливості роботи компанії, а 
також про те, які фахівці їй по-
трібні та які є вимоги до канди-
датів. 

На зустріч прибули маркетологи 
Зеновій Павток (на світлині) і Ксеня 
Балук. Ця комп’ютерна фірма успіш-
но розвивається вже 24 роки. Засно-
вана у Львові, однак розвинулася у 
дев’яти країнах світу. За той час вона 
здійснила понад 3500 проектів для 
понад 150 провідних світових ком-

паній. Її професіонали працюють у 
різних сферах ІТ. 

Позаяк компанія розвивається, то 
постійно потребує нових працівників, 
на сьогодні найбільше програмістів. 
Особливість SoftServe в тому, що туди 
без застережень беруть студентів, зде-
більшого від третього курсу. Для цьо-
го їм доведеться скласти тести з про-
грамування та англійської мови, яку 
треба знати на рівні не нижчому, ніж 
Intermediate. Початківці мають мож-
ливість три місяці навчатися в ІТ-ака-
демії і згодом зростати кар’єрно. 

Під час зустрічі студенти не лише 
уважно слухали, а й активно ставили 
запитання: чи можна вже на другому 
курсі працювати в SoftServe, чи важли-
во мати диплом і чи диплом магістра 
має переваги над дипломом бакалавра.

Ірина МАРТИН

міжнародний захід

Питання інклюзії актуальні для всіх країн
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вклад у майбутнє

Політехніків запросили 
до стартап-школи
11 жовтня у начальному корпусі №5 Львівської політехніки 

відбулася лекція під назвою „Вступ до Startup School: Як 
почати свій бізнес ще в універі?“, яку організувала стартап-школа 
Startup School University Edition, що функціонує у рамках бізнес-
інкубатора Startup Depot.

Відвідати захід міг кожен охочий, 
тож студенти-політехніки тим паче 
не оминули такої нагоди. Спікера-
ми були Роман Зварич — керівник 
проекту та Іван Дмитрасевич — за-
сновник Startup Depot. Основною 
метою проведення лекції стало заці-
кавлення і залучення молоді до уча-
сті у вже згаданому проекті Startup 
School University Edition. 

Startup School University Edition 
— єдина безоплатна школа для 
стартаперів, студенти якої отриму-
ють можливість перейняти досвід 
успішних підприємців, поринути з 
головою у світ стартапу і відчути на 
собі всі реалії життя стартапера та 
сформувати свою бізнес-ідею. Долу-
читися до проекту може кожен, кому 

є цікавою ця тема — програма стар-
тує 17 жовтня і триватиме впродовж 
двох місяців. Програма проекту пе-
редбачає сім воркшопів: формування 
ідеї, створення прототипу, марке-
тинг, ІТ-право, бізнес девелопмент, 
інвестиції, формування команди. До 
команди лекторів та менторів школи 
увійшли досвідчені практики техно-
логічного бізнесу, які мають компе-

тенції у бізнес-аналізі, маркетингу, 
керуванні проектами, командами та 
розробленні продукту. У листопаді 
на всіх учасників чекає презентуван-
ня розроблених проектів.

— Стартап — це технологічний 
бізнес, який побудований на розв’я-
занні проблем клієнтів за допомо-
гою технологій, апаратних приладів 
тощо. Наша мета — дати вам (сту-
дентам) поштовх до розуміння, як 
розвивати вашу ідею у стартап-біз-
несі, а тим, у кого ідеї нема, — допо-
могти її сформулювати. На нашому 
курсі ми також разом розглянемо, 
перевіримо, проаналізуємо ваші ідеї 
і ще до початку їх втілення з’ясуємо, 
чи варто над ними працювати взага-
лі. Дуже часто трапляється так, що 
людина генерує „щось класне“, роз-
робляє його, вкладає у нього гроші, 
зусилля, час, а потім дізнається, що 
кінцевого споживача це абсолютно 
не цікавить. Ми будемо разом ство-
рювати невеличкі прототипи, аби 
вберегтися від таких ситуацій у часі 
повноцінної розробки проекту, — 
розповідає Роман.

Під час зустрічі студенти мали 
можливість поставити лекторам 
питання, поділитися своїми ідеями, 
обговорити їх.

Анастасія МОЗГОВА

коротко

В ІНЕМ хочуть налагодити спів- 
працю з економічним факуль-
тетом Університету Матея Бела 
(Словаччина). Такі можливості 
делегація економістів Львівської 
політехніки обговорила зі сло-
вацькими колегами 3–4 жовтня 
2017 року. Завідувач кафедри еко-
номіки підприємства та інвестицій 
професор Василь Козик і доцен-
ти Олена Загорецька, Анастасія 
Симак, Лілія Лесик брали участь 
у міжнародній науковій конфе-
ренції „International Scientific 
Conference Economic Theory and 
Practice ETAP 2017“ („Економічна 
теорія і практика ETAP 2017“) в 
м. Банська Бистриця, яку зорга-
нізував економічний факультет 
Університету Матея Бела.

Львівські політехніки мали 
нагоду 12 жовтня взяти участь у 
вебінарі. Онлайн-семінар „Мож-
ливості платформи Web of Science 
для науковця, викладача, адміні-
стратора“ організувала Компанія 
Clarivate Analytics. Спікером була 
Ірина Тихонкова, фахівець із 
навчання та аналітичних ресурсів 
компанії Clarivate Analytics.

Упродовж 4 днів у Києві тривав 
Фестиваль інноваційних про-
ектів Sikorsky Challenge 2017. У 
його межах відбувся одноймен-
ний конкурс стартапів, на якому 
змагалося 62 винаходи в різних 
наукових сферах, зокрема: як 
створити універсальну клавіа-
туру, робота-асистента покупця, 
штучний протез колінного суглоба 
з адаптивними властивостями та 
багато інших проектів, здатних 
змінити наше життя вже найближ-
чим часом. Крім цього, відбувся 
конкурс „Intel-Техно Україна 2017-
2018“ та виставка-конкурс „Май-
бутнє України“.

Львівський національний уні-
верситет ім. І. Франка відзначив 
356-у річницю від дня заснуван-
ня. Після того, як 18 років тому                                       
11 жовтня вишу надано статус „на-
ціонального“, День Університету 
святкують саме у жовтні. Зокрема 
11 жовтня 2017 року з цієї нагоди в 
актовій залі відбулося урочисте 
засідання Вченої ради, участь у 
якому взяли працівники, студенти, 
представники органів місцевої 
влади та іноземні науковці.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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міжнародна співпраця

Два роки — два дипломи
Днями заступник директора Інституту економіки та 

менеджменту Юрій Малиновський повернувся із Кракова. 
Він супроводжував до Польщі 44 студентів ІНЕМ, які впродовж 
двох років навчатимуться в магістратурі Краківського гірничо-
металургійного університету.

— Ми маємо давні контакти з 
польськими колегами — наукові, 
освітянські тощо, — розповідає ди-
ректор ІНЕМ професор Олег Кузь-
мін. — Але найбільшого розвитку 
вони отримали в останні роки. Особ- 
ливу увагу ми приділили програмі 
„подвійних дипломів“. Перших сту-
дентів ми відправили до Польщі на-
вчатися 2014 року, тобто днями наші 
економісти поїхали вже вчетверте.

Політехніки, які вступили в магіс- 
тратуру ІНЕМ, паралельно можуть 
вивчати економіку в Кракові на двох 
спеціальностях: управління проекта-
ми й управління фінансами. В Польщі 
їм уже не треба складати вступні іс-
пити. Щоб долучитися до програми 
„подвійних дипломів“, треба, звіс-
но, мати бажання, високу успішність 
(не нижче „добре“), знати польську 
та англійську мови, бути мобільним 
(адже доводиться постійно курсувати 
між двома вишами, ба більше — краї-
нами, аби складати іспити і там, і там, 
у Львові вони навчаються за індиві-
дуальними навчальними планами). 
Крім цього, керівництво ІНЕМ уз-
годжує кількість охочих із колегами 
з Краківського гірничо-металургій-
ного університету, враховуючи їхні 
можливості прийняти певну кількість 
львів’ян. 2014 року навчатися в Поль-
щі поїхав 91 студент, 2015 — 125, 2016 
— 106. 

— Ми започаткували таку спів- 
працю ще 2011/2012 року. Але на-
вчальні плани узгоджували роками, 

було дуже складно це все зробити. 
Тут треба віддати належне професо-
рові Анатолію Загородньому — він 
тоді був проректором університету, 
тому хочу відзначити його дуже ва-
гомий внесок у цю роботу, значну 
роль в організуванні навчального 
процесу в Польщі відіграв і доцент 
Володимир Шквір, — каже Олег Єв-
генович. — Відтак перших студентів 
ми відправили тільки 2014 року. Бу-
дуємо навчання так, щоб були дис-
ципліни однакові, подібні. Якщо є 
невелике розходження, то студенти 
доскладають. Але в основному на-
вчальні плани узгоджено. Наші ма-
гістри навчаються безоплатно. Ну, а 
вже транспортні витрати, гуртожи-
ток, харчування — за рахунок самих 
студентів.

— Але наші студенти мають зде-
шевлену вартість гуртожитку, вони 
не платять повну вартість, як поль-
ські, — додає Юрій Малиновський. — 
На рівні адміністрації, між вишами, 
ми домовилися про здешевлення до 
60%. Умови проживання в гуртожит-
ках дуже непогані: по двоє в кімнаті, 
з душовою, з вигодами.

Директор ІНЕМ сподівається, що 
найближчим часом завдяки нашій 
асоціації з ЄС вдасться домогтися 
призначення стипендій для кількох 
найкращих студентів.

В Інституті економіки і менедж-
менту навчання в магістратурі три-
ває півтора року, тому спочатку сту-
денти захищаються в Політехніці й 

отримують українські дипломи, по-
тім ще півроку навчаються в Польщі, 
у червні захищаються й отримують 
польські дипломи. На базі україн-
ської магістерської роботи студен-
там дозволяють захищати ту ж тему, 
тільки польською мовою, але вже із 
врахуванням польського досвіду, 
польських економічних показників, 
тобто треба „прив’язати“ роботу до 
польських умов.

— Хочу сказати, що наші студен-
ти легко з цим справляються, — пи-
шається своїми вихованцями Олег 
Кузьмін. — Польські колеги дуже 
високої думки про них. Хвалять, що 
наші студенти розуміються на еко-
номіці, вчаться, стараються. Пишуть 
там і наукові статті. Зрештою, їдуть 
найкращі.

Водночас очільник ІНЕМ від-
значає й недолік для України, укра-
їнської економіки — повертаються 
лише одиниці:

— Хтось виходить заміж в Украї-
ні, у когось батьки мають бізнес, одна 
випускниця вирішила служити в по-
ліції. А більшість уже в середині пер-
шого курсу знаходять у Польщі робо-
ту. Наші люди працелюбні, акуратні, 
дисципліновані. Вони полякам подо-
баються. Можливо, їм трохи менше 
платять, ніж полякам. Але не менше 
1000 євро (платять у злотих).

— Повертаються відсотків 30, — 
доповнює Юрій Малиновський. — 
Ми бачимо, що добрий диплом Львів-
ської політехніки плюс європейський 
диплом — це формула, яка дає добру 
роботу, наприклад, у компанії „Не-
стле“, в компанії „Галка“. Такі випуск-                                                                                                            
ники бачили Європу, мають досвід, 
добре знають мови. Для них зарплати 
стартують від 12–14 тисяч гривень. 
Так само вони розробляють стартапи 
— ось кав’ярні в нашому корпусі на 
першому й на четвертому поверхах 
якраз відкрили наші випускники, які 
повернулися з навчання в Польщі.

Олег Євгенович також розповів, 
що тривають перемовини щодо ана-
логічної співпраці й із іншими поль-
ськими вишами, зокрема з Жешів-
ською вищою школою економіки, а 
до Вищої школи економіки в Біло-
стоку вже днями їде група студентів 
на навчання — майже 10 (щоправда, 
на платних засадах, 500 євро за дво-
річну програму, але їм дозволено 
працювати у вільний час, то вони 
зможуть ці кошти заробити).

Тетяна ПАСОВИЧ
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На космічний моніторинг Землі, 
як і на космічну геодезію, набира-
ють приблизно 15 магістрів (з них 
13–14 — державне замовлення).

— Звичайно, 
ми не можемо 
дорівнювати-
ся до магістер-
ських дослі-
джень, скажімо, 
у Делфтському 
технічному уні-
верситеті або 
в Массачусет-
ському техно-
логічному уні-
верситеті. Але 
тематика дослі-

джень у нас сучасна, — розповідає 
про наукові дослідження Любов 
Янків-Вітковська. — І це незважаю-
чи на недофінансування науки. Але 
якщо ви поговорите із науковцями 
цього напряму в Нідерландах, Ін-
дії, в NASA, то вони також вам ска-
жуть, що їм бракує фінансування на 
науку. Та на такому ентузіазмі на-
ших науковців ми стараємося, щоб 
ця спеціалізація була на високому 
рівні. І результати є: торік наші 
студенти виступали на молодіж-
них наукових конференціях („Ау-
диторія“ писала про це). І в своїх 
дослідженнях вони демонстрували 
прекрасні результати.

— Основний науковий напрям 
кафедри — моніторинг фізичної 
поверхні Землі та її атмосфери на 
основі аналізу результатів сучасних 
наземних і супутникових вимірю-
вань, який забезпечується двома 
спеціалізаціями: „Космічний мо-
ніторинг Землі“ й „Космічна ге-
одезія“, — докладніше розповідає 
завідувач кафедри.

Напрям актуальний, його розви-
вають, наукові дослідження цікаві 
і студентам, і аспірантам (зараз 
навчається три аспіранти за спеці-
альністю „Космічний моніторинг 
Землі“ (науки про Землю), пробле-
ми знайти охочих до науки немає). 
Водночас проблема недофінансу-
вання стоїть гостро.

— Ми не можемо нормально 
влаштувати виробничі практики, 
— констатує Федір Дмитрович. — 
Не маємо коштів, щоб організувати 

студентам поїздки до Києва, Харко-
ва, де є бази, які давно працюють. 
Сподіваємося, що найближчим ча-
сом запрацює наша навчально-на-
укова лабораторія космічного мо-
ніторингу Землі.

І хоч спеціалізація нова, а для 
організування повноцінної прак-
тики бракує коштів, випускники не 
просто знаходять роботу за фахом, 
а й залишаються паралельно пра-
цювати в науці.

— Наші студенти, які закінчу-
ють науки про Землю і геодезію й 
картографію, отримують у дипло-
мі запис „інженер-геодезист“, плюс 
їм зазначають спеціалізацію. Крім 
того, що наш випускник може пра-
цювати в геодезії, землевпорядку-
ванні, можна працевлаштовуватися 
в космічній галузі, — каже Любов 
Миколаївна. — Є ціла мережа ін-
ституцій (науково-дослідних ін-

ститутів, ла-
бораторій), які 
функціонують 
під егідою Дер-
жавної косміч-
ної агенції. А 
нещодавно (4 
жовтня) Львів-
ська політехні-
ка підписала ге-
неральну угоду 
про співпрацю, 
зокрема про-

ведення спільних наукових дослі-
джень, виробничої практики сту-
дентів із Національним центром 
прийому й обробки спеціальної 
інформації та контролю навігаці-
йного поля. 

Обидва магістри, з якими спілку-
валася, планують поєднувати науку 
й виробництво. Шестикурсник Ва-
силь Бойко (за словами Любові Ян-
ків-Вітковської, один із найкращих 
студентів) був якраз на третьому 
курсі, коли з’явилась нова спеціа-
лізація:

— Це було щось нове, тому мене 
зацікавило. Наразі я пробую себе в 
науці під керівництвом асистента 
Богдана Джумана, тема моєї магіс-
терської — „Побудова моделі іо-
носфери за допомогою сферичних 
функцій“. Богдан Богданович — 
дуже добрий фахівець у сфері мате-
матичного моделювання в геодезії, 
отож, отриману модель можна буде 

використовувати не тільки для ко-
ординатного забезпечення в геоде-
зії, а й для прогнозування косміч-
ної погоди, дослідження фізичних 
процесів в іоносфері тощо. Планую 

паралельно пра-
цювати, щоб за-
робляти кошти.

Богдана Пе-
ресунька, сту-
дента п’ятого 
курсу, космічним 
моніторингом 
зацікавила Лю-
бов Миколаївна: 
навчаючись на 
третьому курсі 

на оцінюванні нерухомості, почав 
виконувати наукові роботи під її 
керівництвом, тому після бакалав-
рату вирішив вибрати більш науко-
вий напрям — космічну геодезію на 
кафедрі вищої геодезії та астроно-
мії.

— Зараз ми вивчаємо різні мето-
дики з моделювання іоносфери, — 
каже студент. — Минулого року ми 
з колегами виступали із науковими 
доповідями на конференціях: на 
міжнародній конференції щорічної 
астрономічної школи в Національ-
ному авіаційному університеті, на 
студентських кілька разів, брали 
участь у нашій політехівській кон-
ференції молодих учених „Геоте-
раса“, я доповідав 
на астрофізич-
ній конференції 
пам’яті Богдана 
Бабія в ЛНУ. Я 
переможець сту-
дентської конфе-
ренції з геодезії 
в Політехніці. 
Можливо, піду 
в аспірантуру. 
Зрештою, науку 
можна поєднува-
ти з прикладною 
працею.

Найкращі студенти організува-
ли з Любов’ю Миколаївною гурток 
„Астрономія й науки про космос“. 
Уже два роки у вільний час прово-
дять майстер-класи з астрономії 
для дітей 5–10 років. Двічі брали 
участь у книжковому форумі з май-
стер-класами та лекціями про кос-
мос.

Тетяна ПАСОВИЧ

нова спеціальність

Фахівці з моніторингу космосу
m Закінчення. Початок на 3 с.

SS Любов Янків-
Вітковська

SS Федір 
Заблоцький

SS Василь Бойко

SS Богдан 
Пересунько
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секція молодих науковців

Працюємо не лише з молодими 
науковцями, а й зі студентами
Відомо, що в кожному з інститутів Львівської політехніки 

є наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених. Про роботу такого товариства в Інституті права 
та психології розмовляємо з її головою, асистентом кафедри 
адміністративного та інформаційного права Романом Радейком. 

— Отож, що за рік Вашого очіль-
ництва вдалося здійснити, а можли-
во, і змінити в роботі молодих нау-
ковців ІНПП?

— Так є, що кожен керівник 
секції зосереджує свою діяльність 
залежно від свого фаху і наукових 
досліджень, однак із перспективи 
корисності для всіх науковців сво-
го інституту. У нашому випадку це 
стосується правників, психологів, 
журналістів. Якщо моя попередни-
ця Анастасія Широка зосереджува-
лася на практичних психологічних 
аспектах для молодих науковців, 
то я — на правових. Торік ми запо-
чаткували конференцію з ІТ-права. 
Визначаючи її тематику, врахували 
спрямування університету — ши-
року підготовку айтівців. Першу 
конференцію ми визначили як все-
українську, однак на ній були учас-
ники зі США, Іспанії, Польщі, тому 
закономірно, що другу, яка відбу-
деться 17 листопада, анонсувати-
мемо як міжнародну. Однак тепер 
уже її проведемо по-новому — у 
формі панельних дискусій. Вважає-
мо, що це буде цікавіша, більш жива 
атмосфера, а не монотонні виступи 
поодинці. Це перше, що ми роби-
мо, — змінюємо формат наукових 
заходів.

Друге — як голова секції я чи-
таю студентам лекції на різні теми 
— зокрема про те, як шукати інфор-
мацію в інтернеті, як не допускати 
плагіату, як і де шукати потрібні 
матеріали для підготовки наукових 
робіт, як їх аналізувати, зіставляти. 
Важливо навчитися працювати з ін-
формацією, з документами, шукати 
зміни, адже українське і міжнародне 
законодавство дуже мінливе. Осо-
бливо це потрібно знати на остан-
ніх курсах, коли визначаєшся, що 
тобі робити далі.

Оскільки як науковець я дослід-
жую особливості правового регулю-
вання соціальних мереж, то нещо-
давно прочитав студентам лекцію 

про особливості блокування соці-
альних мереж в Україні. 

— Тобто працюєте не лише з моло-
дими науковцями, а й зі студентами. 
Чому?

— Сьогоднішній студент завтра 
може стати науковцем. І ми зацікав-
люємо його цією діяльністю. Це пер-
ша причина. І друга — є теми, яких 
студент не отримує на лекції, адже 
вони стосуються суто практичного 
застосування знань. Із такою про-
блемою я сам зіткнувся, коли на тре-
тьому курсі пішов працювати поміч-
ником адвоката і спершу не знав, як 
комунікувати з різними сторонами 
судової справи тощо. Про ці всі осо-
бливості ми розповідаємо студентам. 

Також на кожній кафедрі є нау-
ковий гурток, який курують молоді 
науковці, — це „Судове представни-
цтво“, „Адміністративіст“, „Консти-
туціоналіст“ та інші. Там студенти 
дізнаються, як писати позовні заяви, 
як готуватися до виступу в суді, які 
повноваження має представник у 
суді тощо.

— І що Ви радите? 
— Навіть якщо студент хоче бути 

науковцем, я раджу все-таки не об-
межуватися теоретичними знання-
ми, а набути практики. Свого часу 
сам так зробив — із третього курсу 
працював помічником адвоката, 
спершу на волонтерських засадах, 
потім працевлаштувався, згодом 
якийсь час працював у великій тор-
гівельній компанії й аж за чотири 
роки після закінчення університету 
вступив до аспірантури. Вважаю, що 
кожен правник перед аспірантурою 
повинен зрозуміти, що таке реальне, 
живе, а не писане право.

— Що дає молодим науковцям 
участь у секції? 

— Наша секція — це близько 30 
науковців інституту. Кожен прова-
дить свою діяльність, кожного залу-
чаємо до роботи секції, коли виникає 
потреба у застосуванні його знань і 
практичних умінь, кожен вносить 

свою лепту в науково-дослідну ро-
боту зі студентами. 

Що дає людині секція? Найперше 
— можливість комунікувати з коле-
гами із навчальних закладів і науко-
вих установ України й закордону. Так 
можна налагодити контакти з тими, 
хто досліджує таку саму тематику, 
ознайомитися з їхніми науковими 
доробками, багато спілкуватися, а 
у спілкуванні зазвичай виникають 
цікаві ідеї, виробляється спільне ба-
чення. Також молоді науковці зав-
дяки комунікативності можуть зі 
своїми партнерами готувати спільні 
ґранти, проекти.

Звісно, що моє завдання — інфор-
мувати учасників секції про ґранти, 
сайти, звідкіля можна почерпнути 
потрібну інформацію. Кожна ґран-
това пропозиція має свою специфіку. 
Звісно, ми в секції допомагаємо один 
одному, однак завжди найкорисні-
ший власний практичний досвід.

— Що плануєте здійснити в секції 
найближчим часом?

— Зосередимо роботу на підго-
товці ґрантових проектів. Також 
хочемо, щоб наші молоді науковці 
провадили відкриті лекції і тренінги 
— реалізовували власні проекти, що 
мають громадський характер, тоб-
то які цікаві й корисні для слухачів, 
зокрема для школярів. Це не лише 
популяризуватиме науку загалом, а 
й університет, допомагатиме дітям 
правильно реагувати на певні ви-
клики сучасності. Також плануємо 
провадити тематичні зустрічі, роз-
вивати наукові дослідження.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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SS Студенти зі своїм науковим керівником досліджують 
„мозок“ машинки — мікроконтролер

студентські дослідження

„Ми це змогли!“

Бакалаври кафедри інформаційно-вимірювальних технологій 
ІКТА, готуючи свої дипломні проекти, досліджують вимірювання 

в нанотехнологіях: вивчають можливості керування системою з 
допомогою сигналів, які виробляє мозок.

— Дуже важливо, що наші сту-
денти намагаються осягнути те, що 
сьогодні головне в науці, — гово-
рить очільник кафедри професор 
Богдан Стадник. — Вони навчають-
ся в Німеччині, ознайомлюються 
з багатьма науковими новинками 
й прагнуть щось творити руками й 
розумом. Їхній ентузіазм у правиль-
не русло скеровують асистент Юрій 
Хома, доцент Андрій Озгович 
і професор Ігор Микитин, 
які заохочують студентів до 
наукової праці. Думаю, до 
100-річчя кафедри, яке від-
значатимемо 2019 року, отри-
маємо цікаві напрацювання. 

До речі, Юрій Хома, ви-
пускник кафедри (сам двічі 
стажувався в Німеччині: пер-
ший раз як магістр, другий — 
як аспірант), уже четвертий 
рік читає лекції бакалаврам. 
На його думку, це вже доб- 
ре підготовлені інженери, 
з якими можна робити різні 
складні проекти, адже, окрім 
цікавості, вони мають сер-
йозну мотивацію до творчої 
наукової роботи. Крім цього, за се-
местр-два вони вже бачать результат 
своїх досліджень у дії. 

— Проекти, які їм пропонуємо, 
пов’язані безпосередньо з вимірю-
вальною технікою і входять у комп-
лексну систему, — розповідає Юрій 
Хома. — Протягом тривалого часу 
вони провадять різні наукові дослі-
дження. Зокрема — імплементацію 
різного роду сенсорів, вимірювань 
у робототехніці й кібер-фізичних 
системах; інтернеті речей (в на-
шому випадкові — це окремі маке-
ти розумного будинку) тощо. Два 
роки тому запропонували студен-
там створити мобільну платфор-
му, оснащену сенсорами, що може 
комунікуватися з ними (зчитувати 
й передавати інформацію операто-
рові для прийняття рішень). Плат-
форму, яка долає певну відстань на 
автопілоті по трубі й визначає в ній 
внутрішні пошкодження, розробили 
студенти четвертого курсу (нині — 

магістри) Остап Пукальський, Іван 
Городинський, Юрій Біронт і Михай-
ло Лавриненко. Хлопці працювали з 
ентузіазмом й останніми виходили з 
аудиторії. А вже коли побачили ре-
зультат своєї праці, то радісно ви-
гукнули: „Ми це змогли!“.

Тепер з’явилася нова ідея: роз-
ширити функційні можливості ма-
шинки. Тобто ми шукаємо в ІТ-ком-

паніях обладнання, яким зможемо 
знімати енцефалограму з мозку 
голови за допомогою сенсорного 
обруча, з’єднаного з комп’ютером. 
Далі плануємо описати алгоритм, 
який опрацьовуватиме й аналізува-
тиме сигнали мозку і керуватиме ав-
томобілем подумки. Таку платфор-
му могли б використовувати особи 
з обмеженими можливостями, нею 
можна користуватися під час ігор у 
віртуальній реальності. Сподіваюся, 
надалі вивчатимемо мозок людини 
для аналізування її емоційного ста-
ну, рівня стресу, уваги тощо. Тобто 
ці дослідження можуть бути корисні 
для лікування різних захворювань.

Сьогодні над дослідженнями сис-
теми керування на основі сигналів 
мозку (під науковим керівництвом 
Юрія Хоми) „чаклують“ Сергій Арте-
мук, Віталій Бродінський, Ростислав 
Брийовський, Михайло Гапоненко й 
Ігор Назаркевич. Хлопці спочатку 
сумнівалися у власних можливос-

тях, та коли повірили в себе, почали 
„фонтанувати“ ідеями, емоціями, 
тим паче, що на кафедрі панує дух 
аматорства, творчості, взаємодо-
помоги.

— Ми долучилися до цих дослі-
джень, бо не лише хочемо зробити 
цікавий дипломний проект, а й на-
вчитися програмувати, розробляти 
свій пристрій чи апаратуру, ство-
рювати щось своє, — відзначає Ми-
хайло Гапоненко. — Це складно, 
бо створене має ще й функціювати. 
Нашу машинку (корпус до неї ще 
шукаємо) вдосконалюємо, робимо 

програмний код, щоб змусити 
її їхати за допомогою думки. 
Якщо це вдасться зробити до 
захисту дипломної праці, то 
далі будемо вдосконалювати 
її, щоб вона не лише їздила, 
а й сама припарковувалася. А 
взагалі, планую працювати 
над удосконаленням робото-
техніки.

Віталію Бродінському завж-
ди подобалися програмування, 
електроніка, тож із приємні-
стю долучився до проекту. Він 
створює проектну частину, 
намагається скласти окремі 
модулі, які б взаємофункцію-
вали. У майбутньому планує 
досліджувати програмування, 

але, коли будуть подібні проекти, 
від них теж не відмовиться. Сергію 
Артемуку також імпонує „за допомо-
гою думки урухомлювати машинку, 
перевірити свої сили, подивитися, 
чи можемо ми це зробити“. А Ігор 
Назаркевич хоче „перевірити себе, 
на що здатний“.

Дослідження, які провадять чет-
вертокурсники, аматорські. Власне 
ними вони можуть скористатися у 
своїх портфоліо для влаштування 
на роботу (часто студенти ще під 
час навчання отримують дуже цікаві 
пропозиції від різних компаній, що 
їм згодом спрощує вихід на профе-
сійний ринок). А от щоб продовжити 
студентські дослідження, директор 
ІКТА професор Микола Микийчук 
планує створити Інженерний центр, 
де науковці могли би продовжувати 
ці дослідження і пропонувати їх різ-
ним підприємствам та фірмам.

Катерина ГРЕЧИН
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люди університету

Скульптор Федір Василенко
Членові Національної спілки художників України, доцентові 

кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ Федору Василенку 
цьогоріч виповнилося 70 літ, 43 з них він працює у Львівській 
політехніці.

Після закінчення 
Львівського держав-
ного інституту при-
кладного та декора-
тивного мистецтва, 
де опановував худож-
ню кераміку, і служби 
у війську працював у 
Студентському про-
ектно-конструктор-
ському бюро Полі-
техніки. Там його по-
мітив світлої пам’яті 
тодішній завідувач 
кафедри рисунку і жи-
вопису Роман Липка й 
запросив на роботу. 
Федір Іванович тоді 
вже працював у га-
лузі монументальної 
скульптури, тож залюбки погодив-
ся на цю пропозицію: читав лекції 
зі скульптури, рисунку, живопису. 
Згодом його науковими інтересами 
стали образотворчі методи відо-
браження архітектурно-мистецької 
спадщини.

Запитую, чи пригадує він свої сту-
дентські роки, адже минуло вже чима-
ло часу.

— А їх неможливо забути, — від-
казує Федір Іванович. — Саме тоді 
познайомився з особою, яка пере-
вернула ввесь мій світ — ректором 
Інституту Якимом Прохоровичем 
Запаском. А було це так. Коли я пе-
реписував розклад потрібних мені 
практичних і теоретичних робіт, 
у якийсь момент повернув голову 
праворуч і побачив старшого чоло-
віка зі сріблястим волоссям. На його 
запитання, що роблю, відповів: 
„Переписую розклад занять на ка-
федрі кераміки“. На що почув у від-
повідь: „Це добре, бажаю успіхів“. 
Лише згодом зрозумів, наскільки 
важливою і доленосною для мене 
була ця зустріч, яка з роками (а в 
нас було 25 літ різниці) з демокра-
тичних, відкритих стосунків пере-
росла в міцну товариську дружбу. 
Яким Прохорович стежив за моїм 
навчанням, творчими здобутками, 
не раз підтримував. Донині з при-

ємністю згадую, як 
він допоміг під час 
підготовки диплом-
ної роботи на тему 
„Видатні діячі куль-
тури України XVI–
XVIII століть“. Тоді 
на кафедру зарахува-
ли викладачів закри-
того відділу мону-
ментальної та пор-
третної скульптури. 
Науковий керівник 
був зацікавлений у 
тому, щоб я диплом-
ну працю виконав у 
вигляді керамічних 
рельєфів. А ректор 
бачив мою працю 
у бронзі. Йому не 

перечили (а це був початок сімде-
сятих, дуже непростих для україн-
ської культури років), але мій захист 
поставили першим, сподіваючись, 
що не встигну виконати роботи. 
Дякуючи Богу, друзям та студен-
там, я таки встиг зробити у бронзі й 
дереві портрети Івана Вишенсько-
го, Єлисея Плетенецького, Памви 
Беринди, Петра Могили, Феофана 
Прокоповича, Климентія Зіновієва 
та Григорія Сковороди (вони при-
крашають музей ім. І. Федорова). 
Донині вдячний Якимові Запаску 
за його принципову підтримку моєї 
творчості, і не лише студентської. 
Уважаю, що завдяки цьому велико-
му українцеві, який творив, брав 
активну участь у громадському та 
політичному житті країни, мені 
вдалося не лише досконало вивчити 
скульптурну мистецьку грамоту, а й 
успішно втілити її в життя. 

— Усе задумане вдалося?
— І так, і ні. Я зміг творити в 

галузі станкової, монументальної 
скульптури, працював із малою плас-
тикою і медальєрним мистецтвом: 
портрети й медалі „народжували-
ся“ практично щороку. Неводнораз 
брав участь в обласних, зональних, 
республіканських і всесоюзних та 
інших виставках. Мене завжди ва-
били складні мистецькі теми, у яких 

збігалися історія й сучасність: бага-
тьма настроями, подіями чи особи-
стостями „жив“ роками і лише тоді 
брався до роботи над ними. Удалося 
чимало зробити й у царині медальєр-
ства. Мої медалі, плакетки й невели-
кі рельєфи здебільшого присвячені 
видатним історичним особисто-
стям, культурним діячам минулого. 
Крім портретування, працював над 
об’ємно-просторовими композиці-
ями (використовував у них засоби 
символіки й алегорії, які поєднував 
у єдиному образно-стильовому ан-
самблі). Це, до речі, яскраво проде-
монстровано в тематичному панно 
„Історія Чугуєва“. Мої монументаль-
ні праці з історії поштового зв’язку 
прикрашають фойє Львівського 
Поштамту (нині — Укрпошти), про-
пам’ятна таблиця Іванові Огієнку є 
на фасаді приміщення Львівського 
обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти на вул. Огі-
єнка, на Личаківському цвинтарі (у 
співавторстві) — пам’ятник поетові 
Григорію Чубаю, велика скульптур-
на композиція Покрови Пресвятої 
Богородиці стоїть на могилі героїв, 
полеглих за волю України, на Ко-
сівщині та інші. Водночас, не все 
задумане вдалося втілити з різних 
об’єктивних і суб’єктивних причин. 
До того ж, мою майстерню тричі об-
крадали (востаннє після Революції 
Гідності, коли винесли 24 медалі у 
бронзі). Це вже втрачені речі. 

— Знаю, що свого часу не просто 
захоплювалися поезією, а й пробували 
писати. Що надихало на поезію?

— Україна, рідне Поділля, сві-
това література. Рядки, зазвичай, 
народжувалися вночі, тому напо-
хваті завжди лежали аркуші паперу 
й олівець. Мої вірші друкував „Ве-
чірній Львів“ і ваша газета. Свого 
часу планував видати двомовний 
(українською й англійською мова-
ми) альбом, у якому була б поезія, 
філософські статті, художні твори. 
Наразі це так і залишилося у планах.

— Що хотіли б собі побажати?
Найперше — здоров’я, ну і зви-

чайно — творчого і родинного ща-
стя.

—Чого й ми Вам щиро бажаємо.

Катерина ГРЕЧИН
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із перших уст

Розповідь про нескорених триває
У гуртожитку на  вулиці 
Чистій

Зі спогадів Василя Бучковсько-
го:

„Ознайомившись із деякою 
технічною літературою про роз-
множувальну техніку, я дійшов 
висновку, що найпростішим і най-
надійнішим можна вважати метод 
грав’юри. В умовах гуртожитку 
не можна було  розраховувати на 
складну техніку, бо її важко було б 
ховати від небажаних очей. Я взяв 
товстий лист ґуми рівномірної 
товщини, якою шевці підбивали 
підошви й котру легко було при-
дбати без усяких підозр, вирізав 
із неї прямокутник потрібного  
формату й вигравіював на ньому 
текст листівки. Тепер уже за якусь 
годину я міг надрукувати сотні та-
ких листівок. Але як це робити в 
умовах гуртожитку? Я переставив 
своє ліжко під вікно, із протилеж-
ного боку від дверей, тому що „я 
не боявся протягу“, якщо хтось 
хотів провітрити кімнату й від-
чиняв кватирку. Коли студенти 
йшли на лекції, я вертався до кім-
нати і не замикав дверей на ключ, 
бо це могло б викликати підозру, 
сідав на своє ліжко, з-під нього 
витягував валізку й відкривав її 
так, що віко, підтримуване спеці-
альною стрічкою, не відкривало-
ся до кінця, а залишалося в майже 
вертикальному положенні. Таким 
чином воно закривало внутріш-
ню її частину, якщо хтось із сту-
дентів  несподівано відчинив би 
двері кімнати і глянув у мій бік. 
Друкування листівок відбувалося 
всередині валізки. У валізці, крім 
друкарського пристрою і запасів 
паперу, у мене напоготові був 
кусень хліба й пачка маргарину. 
Якщо хтось відчиняв двері, я спо-
кійно виймав із валізки хліб, ніж і 
маргарин, усе це клав на стіл, а ва-
лізку закривав і засував під ліжко. 
Усі мої рухи були заздалегідь від-
працьовані, як у добре натренова-
ного артиста. Усе робив спокійно, 
у повільному темпі. 

Отже, листівок цього змісту в 
мене вже могла бути необмежена 
кількість. Але як бути з іншими 
листівками, котрі я мав намір сам 
написати і в котрих текст значно 
більший? Гравіювати для кожної 
листівки окремий стереотип — 
довга й дуже точна робота, тому 
що найменшу помилку буде важ-
ко або й неможливо виправити. 
Тому я вирішив виготовити дру-
карський пристрій, що складався 
би з окремих літер, із котрих мож-
на було б набрати текст, а потім, 
надрукувавши потрібну кількість 
примірників, використовувати 
для підготовки та друкування ін-
ших текстів. Для цього я роздобув 
рівну дощечку, вирізав на її по-
верхні паралельні пази однакової 
ширини й на однакову глибину. Із 
ґуми вирізав маленькі кубики таких 
розмірів, щоби їх щільно вставля-
ти в пази дощечки. Цей процес уже 
можна було трохи механізувати, 
так, щоб усі кубики були одного 
розміру. На одній із площин кож-
ного кубика я вигравіював ту чи 
іншу літеру, цифру або розділовий 
знак. Щоби зробити набір тексту 
на одну сторінку, потрібно було не 
менше двох тисяч таких кубиків із 
літерами. Робота велика, але руки в 
мене були слухняні і я успішно ви-
конував цю роботу. Я приладнав до 
своєї тумбочки подвійне дно, і там 
зберігав цей друкарський пристрій, 
невеликий запас паперу та деяку 
кількість готових листівок. Більші 
запаси паперу та листівок ховав 
на горищі гуртожитку. Я написав 
і надрукував листівки з відозвами 
до українських студентів, до укра-
їнських робітників, до української 
інтелігенції і навіть до українсько-
го селянства з більш широким (як 
мені здавалося) політичним зміс-
том, порівняно з тими листівками, 
що мені передали повстанці. 

На початку 1952 року, я приїхав 
на канікули додому й виготовив 
ще один такий самий друкарський 
пристрій для повстанців. Тоді до-
щечку з пазами зробив мій далекий 
родич Андрій Боднарчук. Він був 
добрий столяр. Цей друкарський 
пристрій разом із взірцями моїх 
листівок я залишив повстанцям в 

умовленому місці. Узимку в них не 
було можливості зі мною зустріти-
ся, але потім, коли зима минула, 
наскільки мені відомо, вони все 
це забрали. То, може, зразки моїх 
листівок усе ще десь зберігаються в 
захованому архіві? Надія мала, але 
все може бути...“ 

Зі спогадів Володимира Чубея:
„Ми з Василем зустрічалися у 

Стрийському парку, він давав мені 
інструкції, які йому своєю чергою 
давав досвідчений у конспіратив-
ній роботі Комар. Ми поширюва-
ли листівки у цигарках „Казбек“ 
або запихали до кишень пальт у 
гардеробі. А Василева дівчина Во-
лодимира була дуже смілива, вона 
просто приклеювала на дверях ау-
диторій. Планувала розкинути в 
оперному театрі з балкону.“

Володимира Гудима була сту-
денткою Львівського університе-
ту, родом із села Пальчинці Ново-
сільського району Тернопільської 
області. Під час канікул Василь по-
їхав до неї в гості і познайомився 
з її батьком Володимиром Ілько-
вичем — дуже розумною й доброю 
людиною, освіченим, щирим па-
тріотом, який добре володів сло-
вом. Не раз повстанці брали його 
в сусідні райони, де його ніхто не 
знав, і він там виголошував патрі-
отичні промови.

Василь швидко знайшов спільну 
мову з майбутнім тестем. Домови-
лися, що під час чергових канікул 
справлять весілля. Але не судило-
ся. До того часу Василя і Влодзю 
вже заарештували.

Ярослава ВЕЛИЧКО

Далі буде

P.S. Десь на початку 90-х років фо-
тографії репресованих політехніків 
із довідками про них експонувалися на 
виставці „Борці за волю України“ у 
кімнаті 226 головного корпусу Львів- 
ської політехніки, після чого стенди 
передали на кафедру історії України, 
а відтак вони безслідно зникли. Хто 
знає про їхню долю і може допомогти 
в пошуках і поверненні безцінних ма-
теріалів — просимо звертатися до 
редакції „Аудиторії“. Початок у числах 29, 30. 
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разом із BEST

HACKathon — тут змагаються найсильніші
Ніщо не може стати на перешкоді, якщо попереду ціла доба 

змагань. 7–8 жовтня Міжнародна студентська організація BEST 
Lviv провела ІТ-змагання BEST::HACKathon.

66 студентів, які знають, що таке 
ІТ і з чим їх „їдять“, упродовж 24 годин 
працювали в командах, обравши одну 
з трьох категорій: Web development, 
Mobile APP та PC Game. 

Завдання категорії Web Develop-
ment полягало у створенні сервісу, в 
якому користувач може ввести певну 
суму грошей, вказати побажання, і 
програма запропонує, як можна ви-
тратити кошти. У категорії Mobile 

APP учасники креативили над корис-
ним додатком із використанням до-
повненої реальності. А в третій кате-
горії створювали комп’ютерну гру, в 
якій повинні були використати набір 
слів, що розподілялися серед учасни-
ків рандомно.

Усі команди виступили гідно й 
довели, що спроможні розв’язувати 
проблеми, про що зауважили й судді: 
Максим Гнатик, Юрій Прийма, Олек-

сандр Михайлишин (PC Game); Василь 
Матяшовський, Ростислав Чайка, Де-
нис Ніколаєнко, Руслан Кішай, Аліна 
Галєєва (Mobile APP); Роман Родо-
манський, Віктор Сурков, Олексій 
Бойко (WEB development). Упродовж 
змагань допомагали та відповідали 
на всі запитання ментори Роман Ро-
доманський, Олександр Михайлишин, 
Руслан Кішай, Юрій Прийма.

Під час змагань учасники мали 
змогу поспілкуватися, відпочити в ла-
унж-зоні, пограти в комп’ютерні ігри, 
настільний футбол та теніс у стінах 
затишного Tickets.UA. Всі отримали 

чудовий досвід, випробували свої 
сили та ще й отримали подарунки.

Переможці в категорії WEB 
Development: ІІІ місце — WebOne, 
ІІ місце — Unicorns XOXO і пе-
реможці — Here could be your 
advertisement. У категорії Mobile 
App: ІІІ місце — NoErrors, ІІ міс-
це — Spaceships Innovations, а пе-
ремогли — WithCoffeCode. У кате-
горії PC Game: ІІІ місце — Vivid 
dreamers, ІІ місце — Leri Games і 
переможці — команда „Бренді з 
кавою“.

Наталія ПАВЛИШИН

цікаві можливості

AIESEC допомагає реалізовувати себе
Студенти розуміють, що навчання, підсилене новими знаннями в 

різних галузях, практичними навичками, збільшуватиме шанси 
обрати улюблене заняття. Молодіжний рух лідерів AIESEC сприяє, 
щоб студентство отримувало для цього всі можливі ресурси.

— На момент моєї поїздки на 
стажування до Словаччини я вже 
була членом AIESEC п’ять місяців, 
тож „із перших уст“ знала, як воно 
відбувається. Та все ж моє рішення 
поїхати було спонтанним. На кані-
кулах гадала, як цікаво і з користю 
провести час, тож вирішила пода-
ти заявку на волонтерські стажу-
вання. Проект із назвою Educate 
Slovakia („Освіта Словаччини“) 
був націлений на сталий розвиток 
QualityEducation („Якісна осві-
та“). Я вчила словацьких діточок 
англійської, однак цим усе не об-
межувалось. Зі своїм партнером із 
проведення презентацій, який, до 

слова, був із Тайваню, частенько 
проводили дітям інтерактивні уро-
ки про різні культури та про те, що 
їх потрібно поважати, — розповіла 
четвертокурсниця ІНЕМ Софія Го-
линська.

Учасники проекту мали мож-
ливість відвідувати три країни. Як 
каже Софія, це було не лише цікаво, 
а й корисно. Бо стала значно відкри-
тішою і зрозуміла, що звідки б хто 
не був, завжди з ними можна знайти 
спільну мову. А також те, що треба 
не лише брати, а й віддавати все, 
чому навчилася, стала впевненішою 
в собі та почала стійкіше й наполег-
ливіше обстоювати власну думку.

— Досі підтримую зв’язок зі свої-
ми новими друзями з проекту. Нещо-
давно спілкувалася з другом із Кореї. 
Дехто навіть мав нагоду зустрітися. 
Зараз упевнено можу сказати, якби 
мене життя занесло до будь-якої краї-                                                                                                                  
ни, де живе хтось із моїх тім-мейтів, 
то вони точно допомогли б мені там, 
— додала Софія. — Тому раджу всім 
— використовуйте кожну можли-
вість на мандри, розвивайтеся. Не 
бійтеся випробувань, бо в будь-яко-
му разі десь вас чекатиме невдача, та 
якщо нею постійно перейматися, то 
навіть не зрушитеся з місця. Вірте в 
себе і не довіряйте тим, хто повто-
рює, що Україна — країна без май-
бутнього і з неї варто тікати. У нас є 
безліч можливостей, потрібно лише 
ними скористатися.

Валерія ЄФІМЕНКО, 
студентка першого курсу ІКНІ
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духовна спільнота

DoBro бачить світ крізь призму любові
Якщо думаєте, що знаєте, що таке бути активним і як це — ре-

алізовувати кілька проектів одночасно, то ви просто мало 
знаєте. Активісти Центру студентського капеланства ЛА УГКЦ 
за літо зреалізували аж тринадцять проектів, чимало з них — це 
робота волонтерського простору DoBro.

Кажуть, якщо хочеш краще пізна-
ти друга, йди з ним у гори. Ті, хто ак-
тивні в DoBro, мають інший вимірник 
дружби — поїздки на східні терени та 
організація таборів для дітей із приф-
ронтових міст. 

— Цьогоріч ми продовжили свою 
діяльність на Донеччині — в Костян-
тинівці й уперше вирішили спробува-
ти провести табір у Красногорівці, яку 
з одного боку обстрілюють, а з друго-
го ще можна спокійно жити. А також 
уперше працювали в Кропивницькому 
та селі Червоновершка, що неподалік 
цього міста, — розповів очільник 
ВП DoBro, магістр другого курсу ІСТР 
Роман Дмитрів.

Головна мета, яку ставлять перед 
собою волонтери, — щоб у майбут-
ньому ті діти, для яких зараз вони ор-
ганізовують табори, теж ставали во-
лонтерами і провадили цю діяльність. 

— Стараємося робити все, щоб за-
цікавлювати молодь і щоб надалі цей 
рух діяв на постійній основі. Щоправ-
да, наразі результат мінімальний. Тож 
ми раз-двічі в місяць, не залежно від 
того — є табір чи ні, приїжджатимемо 
туди, щоб підтримувати цей вогник. 
На Сході співпрацюємо лише зі свяще-
никами УГКЦ, щоб також допомагати 
розбудовувати греко-католицькі па-
рафії, бо там ще не надто активні па-
рафіяни, відповідно й бракує людей, 

щоб розвивати різні проекти. Свяще-
никам самотужки досить важко це зре-
алізувати, — зазначила магістрантка 
другого курсу ІГСН Наталя Гнип.

Досить несподіваними були та-
бори в нових для DoBro місцях. Зва-
жаючи на те, що їх проводили при 
греко-католицькій церкві, до якої на 
тих територіях ставляться не надто 
довірливо, то кількість дітей на їхніх 
заходах приємно вражала.

— Думаю, передовсім їх зацікави-
ло те, що ми запропонували заходи, 
яких раніше в місті ніхто не проводив: 
дитячі табори, ігри, банси, навчання. І 
все це безоплатно. Їм це сподобалося. 
Було чимало дітей, які до нас прихо-
дили з першого дня, а були й ті, хто 
долучався вже потім. Переконаний, 
якби батьки не впливали на рішен-
ня дітей, то їх було б значно-значно 
більше. Нам навіть не доводилося 
проводити особливої інформаційної 
кампанії, єдине, що розробили анке-
ти, щоб знати, хто до нас приходив. 
А найкращими інформаторами були 
самі діти, бо вони розповідали і бать-
кам, і своїм друзям. Бувало, що люди 
просто проходячи повз, бачили, що ми 
робимо й наступного дня приводили 
до нас своїх дітей, — додав Роман.

Окрім різноманітних забав, із діть-
ми проводили катехизацію. Також на 
прикладах уривків книги „Маленький 

принц“ розглядали різні складні жит-
тєві ситуації, намагаючись знайти 
їхнє вирішення, працюючи в коман-
ді. Як зауважили волонтери, за дітьми 
було цікаво спостерігати, бо навіть ті, 
хто не спілкувався до того, потовари-
шували. А ще цікавіше було слухати 
їхні думки, настільки глибокі, що не 
завжди й дорослі можуть до цього до-
думатися.

— Маємо добрий приклад однієї 
сім’ї з Донецька, яка зараз мешкає в 
Костянтинівці. Раніше вони не ходи-
ли до церкви. Та діти в нашому таборі, 
бачачи, як волонтери йдуть до Святого 
Причастя, і самі захотіли приступити 
до Сповіді. Тож після розмови зі свя-
щеником, належного приготування, в 
них відбулася перша урочиста Сповідь 
і Причастя. І відтоді вони всією роди-
ною почали приходити до церкви. Для 
нас це велика перемога, — наголосила 
Наталка.

Щоб літургії були дітям цікавіші, 
їм закупили дитячі молитовники і 
сформували хор. Серед волонтерів та-
бору DoBro була диригентка, яка ще й 
грала на гітарі, — тож співали всі. Це 
дітям особливо подобалося, бо вони 
брали безпосередню участь у служін-
ні літургії. Волонтери вже з власного 
досвіду знають, наскільки непроста 
така просвітницька й катехитична ді-
яльність на тих теренах, хоча і молодь, 
і діти цього потребують. І свідченням 
того було те, що вони годинами спіл-
кувалися зі священиком про все, що їх 
цікавило.

DoBro організовувало також виїз-
ний табір для дітей зі сходу до Львова, 
намагаючись якомога більше розпо-
вісти і показати наші краї, щоб також 
розвіяти стереотипне сприйняття за-
хідної частини України. 

Та робота волонтерів не припиня-
ється навіть після завершення табо-
рів. Адже вони мають багато спільних 
проектів, які потребують постійного 
розвитку та підтримки. Зараз DoBro 
підшуковує волонтерів, які готові 
їхати на осінніх шкільних канікулах 
на схід України, щоб знову організо-
вувати цікаві заходи для дітей.

— Ми завжди пам’ятаємо, що ми — 
команда і маємо спільну мету. Бачи-
мо велику потребу в цій роботі, тому 
дивимося на будь-яку проблему через 
призму любові, — додали на завер-
шення волонтери.

Наталія ПАВЛИШИН
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гості Тарасової гори

Дарунок знову в експозиції
Приємно вражена була Марія Бі-

лик, онука Володимира Хоми, авто-
ра львівського вінка на пошану Та-
раса Шевченка 1964-го ювілейного 
року, побачивши в музеї на Тарасо-
вій горі в Каневі лавровий вінок із 
латуні, уміщений під час оновлення 
експозиції. Адже після здійснення 
ремонтно-реставраційних робіт та 
докорінних змін, проведених 2010 
року, багатьох знакових речей від-
відувачі в експозиції не знайшли.

Нині вінок знову перебуває в 
меморіальній залі. Марія нагадала 
про історію цього експоната, ство-
реного її дідусем на пропозицію 
українського письменника Олеся 
Лупія, передану його братом Гри-
горієм Лупієм, із яким Володимир 
Хома працював на одному зі львів-
ських підприємств. На поважну ро-
боту відвели тиждень. Майстер мав 
відповідні матеріали й доброго ін-
струментальника — Василя Баште-
вича, колишнього вояка УПА. Треба 
було зробити два штампи. За роботу 
взялися дружно. Спершу в майстер-
ні засушений лавровий листок було 
відбито в металі з усіма прожилка-
ми, загартовано та відшліфовано. 
Один пуансон виготовив художник 
по металу Віталій Стратейчук, зна-
ний своїми творчими ювелірними 
витворами у Відні, а другий — Ва-
силь Баштевич. Потім підготов-
лені 150 листків Володимир Хома 
вже вдома прилаштував до кільця з 
цинкового дроту, полакував. Дов-
гою та нелегкою була ця справа, але 
кожен листочок виблискував, мов 
золотий. 

До Києва вінок везли в квадратній 
скриньці. У Будинку письменників 
львів’ян зустріли Олесь Лупій, Мико-
ла Вінграновський, Ліна Костенко… 
До Канева добиралися Дніпром, аби 
потрапити до початку вшанувань. 
Пройти непоміченими крізь щільне 
коло міліції та військовиків було не-
можливо. Лише з допомогою Василя 
Касіяна, народного художника СРСР, 
лауреата державних премій, Героя Со-
ціалістичної праці, Олесю Лупію вда-
лося пронести вінок і поставити його 
біля підніжжя Кобзаревого пам’ятни-
ка. Потім цей вінок зайняв місце в му-
зейній експозиції.

Довгий час було мало відомо про 
авторів львівського вінка. А напередо-

дні проголошення незалежності Укра-
їни про створення пам’ятного вінка 
розповіла в канівському музеї Тараса 
Шевченка Ольга Хома (донька пана 
Володимира), показала старі світли-
ни. Історію цього символічного екс-
поната вивчають науковці Шевчен-
ківського національного заповідника.

Марія Білик у день приїзду 2 липня 
2017 року передала до музею на Тара-
совій горі текст статті „Львівський по-
дарунок для Кобзаря“, опублікований 
у жовтні 2007 року Катериною Гречин 
у газеті „Аудиторія“ Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
(використано в цій інформації). До 
речі, хімічний факультет Львівської 
політехніки Володимир Хома закін-
чив 1958 року, здобувши фах інжене-
ра-механіка.

На згадку про зустріч із родин-
ною реліквією Марія залишила запис 
у книзі вражень музею Тараса Шев-
ченка, відзначила гостинність жите-
лів Канева і сфотографувалася біля 
пам’ятного вінка.

Віта ДЗИМА,
вчений секретар Шевченківського 

національного заповідника,
Ольга БІЛОКІНЬ,

завідувач відділу охорони                                                                                      
пам’яток історії,                                        

культури та природи
Шевченківського національного 

заповідника, м. Канів
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Під час академії до Дня захисника 
України, 14 жовтня, нагородили 
преміянтів ім. Степана Бандери. 
Цьогоріч нагороди отримали: у 
номінації „Громадська діяльність“ 
поет, дисидент Ігор Калинець, 
„Політична діяльність“ — філософ, 
публіцист Ігор Загребельний, 
„Науково-навчальна національна 
державотворча діяльність“ — 
історик, дослідник ОУН та УПА 
Михайло Романюк.

„Птах душі“ — назва останньої, 
вилученої в концтаборі збірки 
віршів Василя Стуса. Таку ж назву 
дали своєму фільмові сценаристи 
Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. 
Це — психологічний трилер, історія 
про останні дні та вбивство поета. 
В основі сценарію фільму — факт 
про висування кандидатури Стуса 
на здобуття Нобелевої премії. 
Сценаристи прагнуть показати 
Василя Стуса не як пам’ятник, а як 
справжнього чоловіка, який у будь-
якій ситуації залишається вірний 
своїм переконанням. Початок 
фільмування заплановано на 6 
січня 2018 року, день поетового 
народження.

До Дня захисника України та 
75-ї річниці створення УПА на 
Львівщині відбулося чимало 
тематичних заходів. 12 жовтня Му-
зей визвольної боротьби отримав 
унікальний комплект нагород для 
відзначення героїв та учасників 
УПА. Цього дня один із мешканців 
Крехова передав до музею прапор, 
який віднайшли в селі. Упродовж 
13–14 жовтня на Львівщині провели 
27 фестивалів і 936 тематичних мис-
тецьких проектів. А в 29 військо-
вих частинах Львівщини, де зараз 
проходять службу наші захисники, 
13 жовтня відбулися урочистості. 

14 жовтня на Площі Ринок відбуло-
ся відкриття вуличної виставки 
„Історія повстанської фотоплів-
ки“ від Меморіального музею 
тоталітарних режимів „Тери-
торія Терору“. Цю серію світлин 
учасників українського підпілля, 
зроблено на основі унікальної 
повстанської фотоплівки. 
Негативи передав музею ветеран 
УПА Богдан Ряпич 2011 року. Саме 
йому вдалося відшукати її після 
здобуття Україною незалежності, 
розповісти історію появи світлин 
та ідентифікувати частину вояків. 

За матеріалами інформагенцій
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„Вигнанці“: переселення 
в артефактах
Право проживати на своїй землі за останні 75 років українців 

і кримських татар позбавляли не раз: між Польщею та УРСР 
у 1944–1946 роках відбувся так званий обмін, 1944-го кримських 
татар депортували з Криму, від 2014-го і практично до тепер — 
вимушене переселення з територій, окупованих Росією. Люди 
покидають рідні домівки і везуть зі собою в невідоме різні речі, 
які їм дорогі, які їм мають придатися на новому місці. Власне 
переважно речі, а також розповіді-спогади й стали об’єктом 
виставки, яку відкрито в Музеї етнографії та художнього про-
мислу до 3 грудня.

„Вигнанці“ — це ряд історій, які 
відображають трагедії не лише ок-
ремих осіб, а й цілих родин і сіл. І 
передано їх не лише через ілюстра-
ції й фото, а й старі куферки, валізи, 
одяг, побутові речі й навіть музичні 
інструменти. Особливе зворушення 
викликають листи, у яких діти пере-
живають розлуку з батьками. Квінт- 
есенцією ж виставки є образ колиш-
нього товарняка й сучасного потяга, 
котрий перевозив і перевозить значні 
маси людей на великі відстані. Орга-
нізатори виставки за півтора року 
підготовки проекту (художник про-
екту — Остап Лозинський, куратор 
— Ірина Горбань) провели близько 
ста інтерв’ю, змусили тих, хто за-
знав переселення, познаходити його 
матеріальні свідчення й вернутися 
пам’яттю в минуле.

— Гірка наша історична доля — 
перебули багато лихоліть і маємо 
розуміння, що ми їх більше не допус- 
тимо. Незважаючи на це, кожен етап 
був не лише страждальним, а й геро-
їчним. Чому така ідея виникла, адже 
можна закинути нам, що тепер і так 
досить суму? Це потрібно для того, 
щоб сконсолідувати нас і ми стали 
ще сильнішими, — розповів дирек-
тор Інституту народознавства НАН 
України Степан Павлюк.

Виставка — приклад того, як речі 
виражають наше буття: якщо раніше 
люди брали в дорогу ікони, вишиван-
ки (інколи стояло питання, чи взяти 
зимові чоботи, чи вишиванку), то 
сучасники, як засвідчує експозиція, 
пакують у наплечники ноутбуки й 
смартфони.

У межах проекту від 6 до 18 жовтня 
тривала також виставка Олени Турян-
ської MATRIX у галереї сучасного 
сакрального мистецтва Iconart. „Бути 
біженцем — не вибір, — роздумує 
мисткиня. — Це обставини, що ви-
кидають тебе зі звиклого кола життя. 
Інша реальність — урятуватись і ви-
жити. Реальність, де звичні буденні 
поняття набувають універсального, 
майже сакрального значення. Орі-
єнтир у цій тимчасовій реальності — 
піктограма, графічний символ-пові-
домлення“.

Проект передбачає проведення ще 
двох заходів. 27 жовтня о 14.00 в Музеї 
етнографії та художнього промислу 
відбудеться майстер-клас із виготов-
лення вибійки, його проведе Олек-
сандр Бриндіков („Майстерня вибій-
ки“). 7 листопада в галереї МО „Дзиґа“ 
о 17.00 Влодко Кауфман запропонує 
для перегляду перфоманс-інсталяцію 
„Керована свобода“.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Гурт „Опіум“, для якого осінні 
сингли вже стали традиційними, 
представляє свою нову роботу 
— „Осіння“. Рóкового звучання, за 
яким його часто впізнають, слухач 
не почує в новій пісні. Ліричну 
мелодійну композицію записано з 
використанням суто струнних ін-
струментів, щоб передати мелан-
холійність настрою осені. Колиш-
ній учасник „Опіуму“, віолончеліст 
Володимир Котляров створив 
оркестрове аранжування, бек-во-
кальні партії виконала Вікторія 
Висоцька.

Від 11 до 15 жовтня у Львові від-
бувався фестиваль короткоме-
тражок Wiz-Art. Слоганом фесту 
стала фраза „Тиорія житя“. Непра-
вильне написання невипадкове: 
„теорія життя — це наче чітка 
інструкція, якої чекаємо, щоб до-
сягнути успіху, стати щасливими та 
крутими, як в рекламному ролику, 
тому абсурдизована побутовою 
помилкою „тиорія житя“ має для 
нас таку гостроту й суперечли-
вість“. Міжнародний конкурс мав 
три покази — 16 стрічок із 15 країн, 
національний — два, у межах яких 
продемонстрували 10 стрічок 
українських режисерів.

У Львівському музеї історії релігії 
до 20 жовтня виставлено частину 
античних фондів. Мало хто знає, 
що у музеї є мумії кота й сокола, 
яких єгиптяни забальзамували ще 
4 тисячоліття тому. Найдавніша 
пам’ятка виставки — чорнолако-
ва чаша, або скіфос — датована 
V ст. до н. е., тобто їй 2500 років. 
Показано й раритетну колекцію 
світильників, які використовували 
в оселях і в храмах. Герої античних 
міфів і мешканці Олімпу залишили-
ся в мистецтві й після стародавніх 
часів, тому виставку доповнили 
живописом, скульптурою та графі-
кою XVI–XX ст.

„Є і нам що згадати“ — концерт із 
такою назвою відбувся 14 жовт-
ня на камерній сцені Львівської 
обласної філармонії. Заслужений 
артист України Мар’ян Шуневич та 
гурт „19 клас“, квартет бандурис-
ток „Львів’янки“ та солістка Ліля 
Вікарук підготували програму з 
козацьких, стрілецьких і повстан-
ських пісень. Уперше було вико-
нано композиції на тексти в’язнів 
концтаборів.

За матеріалами інформагенцій
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Відсунути подалі вмираючий від неуваги кухлик із 
чаєм, щільніше загорнутися в картатий пледик, ство-
ривши свій власний, непідвладний жодним паролям 
затишний усесвіт із запаху пожовклих сторінок біблі-
отеки і невідомо яким дивом живих досі дитячих мрій. 
Притулитися скронею до холодної шибки й дивитися 
на світ, що лине повз, шарудячи ґаджетами, плутаю-
чись у мегабайтах і пікселях, спотикаючись об якісь 
випадкові та абсолютно непридатні до глобального 
Колосу інформації, прояви індивідуальності.

Спотикається, окидає зверхнім поглядом, недбало 
затоптує й лине далі.

Дивитися на чорних воронів, що набурмосилися на 
тоненьких стрічечках телефонних дротів. Мені завж-
ди здавалося, що так вони підслуховують чужі розмо-
ви, а потім розносять випадково сказані слова світом. 
Саме тому й не любила ніколи балакати телефоном…

Мабуть, я ще трошки дитина.
Мабуть, десь у запилюжених, затягнутих павутин-

ням закапелках свідомості, відчайдушно відбиваючись 
від залізної хватки розуму й логіки, і досі живе Асоль. 
Відчайдушно борючись і щомиті втрачаючи свої по-
зиції…

Мабуть… Десь-то носить мої Червоні вітрила… 
Вештаються вони світом у сірій благенькій курточці, 
утикають до вух навушники з Linkin Park, здригаються 
від різких подихів північного мусону, нервово стру-
шують попіл із цигарок і поспішають далі, далі, далі…

Де ж то їх носить? Мабуть, вітер непопутній, або в 
капітана компас розмагнетився…

А завтра знову понеділок. Знову зіщулитись у 
жменьку мініатюрних атомів, наелектризованих 
якимись залишками енергії, розліпити повіки зран-
ку, ліниво мружитись на в’ялу скісну зірницю… Обе-
режно визбирати зі скалочок те, що залишилося від 
твого нещасного „Я“, ретельно відсіяти щонайменші 
прояви почуттів, наліпити одну з численної колекції 
усмішок стандартної палітри… І, зітхнувши, посу-
нути на мовчазну арену бою, що зветься соціумом… 
Старанно зливатися з подібним до себе потоком сірої 
людви, скаржитися на підвищення цін і мимохіть не-
помітно поглядати на небокрай, чекаючи, чекаючи… 
Чекаючи хоч якогось натяку на шовковий червоний 
клаптик мрії…

Але то лиш завтра…
А тепер ковзати рядками книжки, відштовхуватися 

„кросами“ від злітної смуги для уяви, вимозаїченої із 
шершавих сторінок і твердої палітурки…

Пірнати в дощове божевілля й дихати, дихати, ди-
хати… Дихати так, щоб дах зносило, щоб земля з-під 
ніг, щоб стискувало до болю скроні й думки танцювали 
шаленого аркана…

Адже, якщо палати, — то в попіл, якщо стрибати, 
— то в прірву…

Адже сенс урешті-решт не в тому, скільки вдихів 
ти зробив, а скільки разів у тебе перехопило подих…

Надія КОПІЙКА,
студентка другого курсу ІБІД 

Львівської політехніки

Слон
Я сплю завжди при зачиненому вікні, а як прокину-

ся, то не розплющую очей, бо знаю, що крізь шиби скла 
на мене дивиться слон. Його величезна голова й опу-
щений хобот не вміщаються в площу віконної рами. 
Він не злий. Він добрий слон. Його очі щось просять. 
Не знаю, що саме, але я не можу йому відмовити не 
знаю в чому. Я сплю — він дивиться на мене. Я про-
кинуся — він дивиться на мене. Я йду з дому, а він 
надалі дивиться в моє вікно. Чекає. Знає, що 
я повернуся.

Я постійно живу при завішеному 
дзеркалі. Я ніколи в нього не зазираю, бо 
знаю, що звідти на мене із задзеркалля 
дивитиметься слон. Його величезна го-
лова й опущений хобот не вміщаються в 
межі скла. Його очі сумні, вони щось 
просять у мене. Не знаю що, але я 
йому не можу відмовити не знаю в 
чому.

Мене цей слон зведе з розуму. Я не витримую його 
присутності. Я не хотів казати, щоб чого злого не поду-
мали про мене, але він мені ще й сниться. Уві сні він не 
дивиться на мене, а садовить на хобот і гойдає. Гойдає 
доти, доки не заколише. Так, так, мені вві сні сниться, 
що я сплю. Я засинаю тільки в обох снах рівночасно.

Сьогодні слон пішов. Сьогодні я зрозумів, що не 
зможу жити без нього. Від безсоння я помру, бо хто 

мене тепер заколише?
Слон не повернеться ні завтра, ні після-

завтра. Він не повернеться ніколи. 
Слонів не хоронять. Слони самотужки 

відходять на слонові кладовища.

Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної            

 та загальної електротехніки ІЕСК 
Львівської політехніки, 

член НСПУ

###

Неділя
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спортогляд

 • У межах Універсіади Львівщини 
— 2017 триває футбольний турнір, 
який розпочався ще наприкінці ве-
ресня. У матчі першого туру збірна 
ЛДУФК на полі рідного стадіону 
„Скіф“ приймала команду Львівської 
політехніки. Уже на третій хвилині 
матчу рахунок було відкрито — по-
літехніки пропустили м’яч у свої 
ворота. Із рахунком 0:2 завершився 
перший тайм, а згодом — і весь матч. 
У матчі з ДДПУ футболісти ЛДУФК 
теж показали свою перевагу — 3:0. У 
політехніків найближчий футболь-
ний поєдинок заплановано на 23 
жовтня — за переможні голи вони 
боротимуться з гравцями команд 
НЛТУ України.

 • На початку жовтня відбулися 
традиційні змагання з легкої атле-
тики — 600 студентів із десяти вишів 
Львівщини долали різні дистанції, 
стрибали, метали спис, штовхали 
ядро у 15-ти видах програми. Най-
кращими на дистанціях із бігу стали 

такі студенти: 100 м — Артур Наза-
рук (ЛДУФК) із результатом 11:20, 
200 м, 400 м — Юрій Трохімчук (ЛДУ-
ФК) із результатом 22:90 та 50:20, 
800 м — Юрій Грищишин (ЛНУ) із 
результатом 2:01:50, 1500 м — Ро-
ман Ростикус (ЛДУФК) із результа-
том 4:04:20, 3000 м — Оксана Райта 
(Львівська політехніка) з результа-
том 10:09:70, 5000 м — Богдан-Іван 
Городиський (ЛДУФК) із результа-
том 15:28:20. У спортивній ходьбі на 
3000 м та 5000 м переможцями стали 
Анна Ковальчук (Львівська політех-
ніка) та Володимир Федьків (ЛДУ-
ФК). У стрибках перші місця посіли: у 
довжину — Роксолана Бусько (ЛДУ-
ФК), Андрій Пипа (Львівська полі-
техніка), у висоту — Анна Пилявець 
та Андрій Ільницький (ЛДУФК), у 
потрійних — Сергій Слісенко та Іри-
на Горевич (Львівська політехніка). 
Політехніки відзначилися у метанні 
списа 800 грам для чоловіків — із ре-
зультатом 54,70 м переміг Роман Го-
рошко. У загальнокомандному заліку 

перемогу отримали студенти ЛДУФК 
ім. І. Боберського з результатом 882 
очки, друге місце, з результатом 831 
очко, посіли легкоатлети Львівської 
політехніки, а третє — команда ЛНУ 
ім. І. Франка (620 очок).

 • Випускник Львівської політехні-
ки Віктор Дідух став золотим при-
зером чемпіонату Європи з настіль-
ного тенісу. Чемпіонат відбувався у 
місті Лашко (Словенія) серед пара-
лімпійських команд, у ньому взяли 
участь спортсмени з інвалідністю з 
понад 30-ти європейських країн. До 
збірної команди України ввійшло 16 
спортсменів, серед яких — представ-
ник Львівщини, багаторазовий при-
зер Універсіади Львівщини, призер 
Всесвітньої універсіади, майстер 
спорту міжнародного класу, випус-
кник ІНЕМ Віктор Дідух. Віктор на 
чемпіонаті здобув дві золоті медалі 
— в особистому та командному за-
ліках.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Щоб осінь тепла була і красива
Залежність від примх погоди — це не для нас. Сучасні студенти, 

зважаючи на швидкий темп життя, мають бути завжди у формі, 
не бойовій, а здоровій, щоб легко долати навчальні вершини і 
ще й мати сили на активне та радісне дозвілля. Для цього є свої 
лайфхаки, якими пропонуємо скористатися.

Заземлитися цього вітряного і 
змінного періоду спеціалісти аюрве-
ди радять за допомогою відповідно-
го харчування — ввести до раціону 
більше маслянистої (не бійтеся здо-
рових жирів — нерафінованих олій, 
натурального масла, можна інколи 

побалувати себе й авокадо і жир-
ною рибою), теплої, ледь гострої, 
з солодко-нейтральним смаком їжі. 
Мамині супчики — це якраз ті стра-
ви, про які треба собі нагадати. І не 
конче це має бути суміш усіх можли-
вих овочів, залита водою, є яскраві-

ші варіанти — супи-креми, 
в яких і гарбуз, і броколі, і 
всякі петрушки-селери так 
розкриють свій багатий 
осінній смак, що здивують 
найвибагливішого гурма-
на.

Удягатися тепліше — 
це, на жаль, аксіома, яку, 
правда, можна теж зроби-
ти яскравою — доповнити 
свій гардероб веселими і 
теплими барвами. Власно-
ручно зв’язаний чи подаро-
ваний (даруйте щось тим, 
кого любите!) шалик чер-

воно-жовто-помаранчевого кольору 
додасть тепла як тілу, так і душі.

Холодні напої залиште для літа. 
Настала пора пити гарячі, бажано 
трав’яні чаї, з обліпихою, шипши-
ною, лимоном й імбиром. Паличка 
кориці, сушені ягоди й мед (але вже 
в дещо вихололий напій, бо інакше 
зруйнуєте всі вітаміни) — додатки, 
з якими чай стане ще кориснішим і 
запашнішим.

Осінь добра й для фізичних за-
нять на свіжому повітрі. Якщо нема 
бажання бігати в парку, то бажано 
хоча би частіше прогулюватися, а в 
кого є двоколісний друг велосипед, 
то не забувати про нього. Сонячні 
дні — це ще й нагода підживитися 
добрим настроєм і природним ві-
таміном D — не проміняйте їх на 
сидіння вдома в інтернеті. А гар-
но проведений день завершуйте до 
опівночі — дайте організмові за до-
помогою сну відновити свій ресурс 
і фізично й ментально адаптуватися 
до міжсезоння, яке, якщо не нехту-
вати важливими речами, буде цікаве 
та красиве.

Наталя ЯЦЕНКО
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Горизонтально: 
3. Лінія, що з’єднує на географічній мапі місця з 
однаковим атмосферним тиском. 6. Місце для про-
ведення кінно-спортивних змагань. 8. Військовий 
священик. 9. Верхня, розгалужена частина дерева. 
11. Їстівний головоногий молюск, поширений у мо-
рях. 12. У давньогрецькій міфології одна з річок, що 
омивала „підземне царство“, уособлення мороку й 
жаху. 14. Перерва між діями спектаклю або відділами 
концерту. 16. Складник воєнного мистецтва, наука 
про підготовку, організацію і ведення бою. 18. Перо 
або інша подібна прикраса на жіночому капелюшку. 
20. Чорний одяг, пов’язка на знак жалоби з приводу 
смерті когось. 21. Апарат із сигнальним дзвінком і 
трубкою для розмов. 22. Офіційна зустріч глав дер-
жав. 25. Чохол із тонких волокон, що його робить 
гусениця перед перетворенням на лялечку. 29. Штат 
у США, адміністративним центром якого є Гелена. 
30. Верховний правитель України від ХVІІ до сере-
дини ХVІІІ ст. 31. Наліпка на товарі із зазначенням 
назви, місця виготовлення, кількості, ціни та інших 
відомостей. 32. Велика частина суходолу, оточена 
з усіх (або майже всіх) боків морями та океанами; 
континент. 34. Шантаж, здирство через залякування 
чи грубе насильство та фізичну розправу. 35. Тканий 
килим-картина або декоративна художня тканина 
ручної роботи. 36. Хижий ссавець родини котячих, 
що нагадує рись. 37. Зубатий кит.

Вертикально:
1. Споруда, що використовує силу вітру як джерело енер-
гії. 2. Автомобільний буфер. 4. У давньогрецькій міфо-
логії чудовисько з тілом людини й головою бика, яко-
го вбив Тезей. 5. Ряд суміжних кімнат на одній лінії. 7. 
Держава в Європі, столицею якої є Валетта. 8. Хвостата 
мандрівниця Сонячної системи. 9. Перетворення пари 
на рідину. 10. Радіоактивний хімічний елемент. 12. Рі-
дина, багата на алкоголь, яку одержують, переганяючи 
продукти, що містять цукор і крохмаль. 13. Незалеж-
ність і самостійність держави в її зовнішніх і внутрішніх 
справах. 15. Полярний регіон північної півкулі Землі. 

17. Ансамбль з п’ятьох виконавців. 19. У римській міфо-
логії брат-близнюк Ромула 23. Густа каша з кукурудзя-
ного борошна. 24. Народна гра, учасники якої, узявшись 
за руки, ходять по колу, співаючи й танцюючи. 25. Ка-
жуть, що ця комаха навіть носа не підточить, коли спра-
ву дуже чітко зроблено. 26. Перерва в заняттях у школах 
і університетах. 27. Товстий твердий папір особливого 
виготовлення. 28. Овочева городня рослина. 32. Про-
дукт харчування тваринного походження. 33. Японська 
система самозахисту без зброї, нині один із видів спор-
тивної боротьби.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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наш календар
Пам’ятні дати
19.10.1648 — облога Львова козацькими 
військами під проводом Максима Кри-
воноса.
19.10.1848 — відбувся з’їзд „руських уче-
них“ у Львовi.
19.10.1854 — народився Сергій Васильків-
ський, знаний український живописець.
19.10.1937 — помер Ернест Резерфорд, 
англійський фізик, один із творців ядер-
ної фізики, лауреат Нобелевої премії.
20.10.1814 — народився Якiв Головаць-
кий, український поет i науковець, член 
„Руської трiйцi“.

21.10.1833 — народився Альфред Берн-
ґард Нобель, шведський хімік і промис-
ловець, фундатор знаменитих премій.
21.10.1879 — американський винахідник 
Томас Алва Едісон випробував першу 
жарівку.
21.10.1989 — установча конференція 
ухвалила рішення про відновлення ді-
яльності Наукового товариства ім. Шев-
ченка.
22.10.1835 — загинув на Подiллi легендар-
ний народний месник Устим Кармелюк.
22.10.1892 — помер Олександр Навроць-
кий, український поет, учасник Кири-
ло-Методiївського братства.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, 
український поет.

23.10.1900 — народився Володимир Ку-
бійович, український історик, географ, 
видавець, громадсько-політичний діяч, 
головний редактор „Енциклопедії украї-
нознавства“.
24.10.1929 — крах Нью-Йоркської фондової 
біржі. Початок світової економічної кризи.
24.10.1937 — енкаведисти розстріляли Ми-
хайла Семенка, видатного українського 
поета-футуриста.
24.10.1945 — День ООН (набирає чинності 
Статут ООН).
25.10.1657 — гетьманом України обрали Іва-
на Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро Яворниць-
кий, знаний український археолог, етно-
граф, історик і письменник.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом спеціаліста № 35436076, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Галамая Тараса Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бурбан Марти Василівни;
студентський квиток ВК № 10967125, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Арікова Владислава Вікто-
ровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Головка Віталія Юрійовича;
студентський квиток №  11818709, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Яблонського Максима 
Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Демянюка Антона Павловича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Тригуба Владислава Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Каратнюк Єлизавети Анатоліївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мазник Ярини Романівни.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                                  
ім. С. Крушельницької
20 жовтня — „Дон Паскуале“ (опера). 

19.00.
21 жовтня — Музика дзеркальної 

зали. 16.00, „Мадам Беттерфляй“ 
(опера). 18.00.

22 жовтня — „Даремна обережність“ 
(балет). 12.00, Музика 
дзеркальної зали. 15.00, 16.00, 
„Сільська честь“ (опера). 18.00.

25 жовтня — „Наталка Полтавка“. 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
19 жовтня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
20 жовтня — „Ханума“. 18.00.
21 жовтня — „Останній гречкосій“. 

18.00.
22 жовтня — „Жіночий дім (ціна 

любові)“. 18.00.
24 жовтня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
25 жовтня — „Ханума“. 18.00.

Камерна сцена
19 жовтня — „Поцілунок самотності“ 

(прем’єра). 18.00.
25 жовтня — „Сестри Річинські“ 

(прем’єра). 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
21, 22 жовтня — „Ножі в курях, або 

Спадок мірошника“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр                              
ім. Лесі Українки
21 жовтня — „Перетворення“. 19.00.
22 жовтня — Місько Барбара, концерт 

„Радіо „Афродита“. 19.00.

Перший театр
21 жовтня — „Зерносховище“. 18.00.
22 жовтня — „Beautiful Карпати“. 15.00.
24 жовтня — „Втеча з реальності“. 

16.00.
25 жовтня — „Маленька Баба-Яга“. 

11.00, „Вільні метелики“. 18.00.
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соціальних наук та кафедра української 
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співчуття викладачеві кафедри 
української мови Ярославу Степановичу 
Пурі з приводу тяжкої втрати — смерті 

батька.

Приватна маркетингова ком-
панія шукає тих, хто знає ка-
захську, узбецьку, киргизьку, 
вірменську та грузинську мови 
на побутовому рівні — для кон-
тролювання якості обслугову-
вання клієнтів кул-центрами.
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