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У Політехніці відбувся 
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складова 
екологічного 
забруднення

Каріна Павленко — дівчина,                       
яка вимріяла собі Львів                 17 с.
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Як Ви ставитесь до дистанційного навчання?
Ростислав-Іван Кузик, студент третього курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Для мене нічого не зміниться“
Особисто для мене нічого не зміниться. Уся доступна навчаль-
на інформація, як і раніше, буде у Віртуальному навчальному 
середовищі. Тепер навіть буде більше часу, щоб докладніше 
дослідити і краще виконати. Я звик навчатися на відмінно і 
надалі планую всі завдання вчасно виконувати.

Про рішення адміністрації універ-
ситету сесію для всіх студентів 
організувати в чотирьох корпу-
сах, які мають автономне опа-
лення (головний, № 7 — кафедра 
іноземних мов, № 29 — кафедра 
соціології та соціальної роботи, 
№ 23 — ІНПП), а після зимових 
канікул три тижні навчання 
провести в дистанційному ре-
жимі, „Аудиторія“ писала після 
попереднього засідання Вченої 
ради, де цю інформацію й було 
озвучено.

Отже, як повідомили в навчаль-
но-методичному відділі, сесія 
для студентів усіх курсів трива-
тиме від 27 грудня до 27 січня (з 
тижневою перервою на новоріч-
ні й різдвяні свята). А після двох 
тижнів канікул від 12 лютого до 
3 березня політехніки навчати-
муться через віртуальне нав- 
чальне середовище. Студенти 
одержуватимуть завдання і ви-
конуватимуть їх, за потреби змо-
жуть консультуватись із викла-
дачем. У ВНС можна відстежити, 
чи заходив студент, скільки часу 
перебував, яку роботу виконав, є 
можливість поточного та підсум-
кового контролю тощо (працю-
ють над наданням доступу для 
контролю завідувачам кафедр). 
За словами проректора Олега 
Давидчака, позаяк ВНС функці-
онує в Політехніці сім років, для 
викладачів, які сумлінно його 
заповнювали, не виникне додат-
кового навантаження. А відсоток 
студентів, які „розслаблялися“ 
під час звичного режиму навчан-
ня, на його думку, від переходу в 
онлайн суттєво не зміниться.

У гуртожитках, як запевнив про-
ректор Володимир Крайовський, 
опалення не вимикатимуть, 
доступ до інтернету студенти 
теж матимуть. І корпуси не зачи-
нятимуть. Хоч тепловий режим 
буде мінімальний, можна буде 
організовувати роботу в лабора-
торіях та проводити за потреби 
консультації в аудиторіях.

Як учасники „зимового експе-
рименту“ ставляться до тако-
го нововведення, наскільки 
ефективним, на їхню думку, буде 
дистанційне навчання, питаємо 
їх сьогодні.

Андрій Михайлів, студент першого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Невідомо, яка буде якість навчання“
З одного боку, якщо вже немає коштів на опалення, то краще 
вчитися дистанційно, ніж не вчитися взагалі або мерзнути 
в аудиторіях. Водночас невідомо, яка буде якість навчання. 
Адже коли викладач не контролює, можна повідкривати собі 
в інтернеті додаткові вкладки і легко списати. Усе залежати-
ме від студента. У мене аж такої радості через можливість довше не ходити в 
університет нема, то вже задовго.

Олена Черничук, студентка четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Думаю, успішність навіть зросте“
Я вважаю, що заощадити на комунальних послугах — добра 
ідея з економічної точки зору. Зима обіцяє бути холодною, 
краще більше часу провести зі своїми рідними. Думаю, сту-
денти, які хочуть учитися, вчитимуться завжди. Сподіваюся, 
й надалі буду відмінницею. Може, будемо мати більше часу на 

деякі проекти, то заробимо вищі бали. Зрештою, у нас давно багато викладачів 
практикують онлайн-консультації.

Марта Ковалик, студентка першого курсу Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Це трохи незвично“
Це трохи незвично. Буде більше самостійного навчання, 
треба буде чимало самому вивчати, конспектувати. З іншого 
боку, це більше часу для себе. Я не витрачатиму його на до-
рогу до університету. Тільки, мабуть, потім буде складніше 
адаптуватися до звичного режиму навчання.

Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ

Олександр Іващук, старший викладач кафедри хімічної 
інженерії:

„Єдине питання — як мотивувати студента“
Я ставлюся до дистанційного навчання позитивно. Єдине, 
що студент має бути мотивований до навчання. Якщо він не 
прагнутиме навчитися, то це буде складно зробити. Коли 
захоче скористатися шпаргалками, підказками, матиме біль-
ше можливостей, бо менше контролю. Але ми живемо в еру 
цифрових технологій, інтернету і прогресу, тому робити такі експерименти 
— нормально. Студенти самі мають розуміти, що від них залежить, якими 
фахівцями вони стануть. У мене ВНС заповнене, вдосконалюю його й надалі.
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фотофакт

Політехніка 
співпрацюватиме                
з Інститутом проблем 
штучного інтелекту

Минулого тижня ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало та науковий керівник 

Інституту проблем штучного інтелекту МОН 
України і НАН України Анатолій Шевченко 
підписали рамкову угоду про співпрацю.

У зустрічі також узяли 
участь директор Інститу-
ту комп’ютерних наук та 
інформаційних техноло-
гій професор Микола Ме-
диковський, завідувачка 

кафедри систем штучного 
інтелекту ІКНІ профе-
сор Наталія Шаховська. 
Підписанти зокрема об-
говорили можливі загро-
зи й переваги розвитку 

штучного інтелекту для 
суспільства.

В угоді йдеться про про-
ведення спільних конфе-
ренцій, створення спільної 
науково-дослідної лабора-

торії машинного навчання, 
спільні підготування та 
виконання проектів, під-
готовку працівників вищої 
кваліфікації.

Тетяна ПАСОВИЧ

декларація співпраці

Китайські науковці зацікавилися нашими 
механіками
У понеділок до Львівської політехніки завітала делегація з Китаю. 

Як розповіла завідувачка кафедри прикладного матеріалознавства 
та обробки матеріалів ІІМТ професор Зоя Дурягіна, на початку цього 
навчального року у складі української делегації вчених вона відвідала 
Китай, натомість тепер науковці, менеджери китайських галузевих 
підприємств та установ приїхали з візитом-відповіддю.

Вони хочуть налаго-
дити стосунки. Гостей, за 
словами Зої Антонівни, 
цікавлять спеціальнос-
ті власне механічного 

скерування, зокрема ка-
федри матеріалознавства 
(ПМОМ) та зварювання 
(ЗВДВ). Вони декларува-
ли наміри домовитися про 

обмін з Україною для пе-
репідготовки фахівців із 
цього профілю.

— І ми сподіваємося, 
що зможемо зацікавити їх 

у цьому напрямі, — додала 
професор Зоя Дурягіна.

Вітаючи делегацію, 
проректор із науки про-
фесор Наталія Чухрай на-
голосила, що коли Полі-
техніка тільки зароджува-
лася, інженерна механіка 
вже була серед перших на-
прямів, за якими готували 
фахівців.

— І тепер Інститут 
інженерної механіки та 
транспорту також займає 
чільне місце в універси-
теті, його науковці мають 
значні здобутки, — додала 
Наталія Іванівна. — Тож 
сподіваюся, що сьогодніш-
ня зустріч буде плідною 
для обох сторін і вдасться 
налагодити подальшу вза-
ємовигідну співпрацю.

З Інститутом інже-
нерної механіки та тран-
спорту гостей ознайомив 
директор доцент Олексій 
Ланець. Професор Зоя 
Дурягіна виступила із пре-
зентацією про ІІМТ і кафе-
дру ПМОМ.

Тетяна ПАСОВИЧ
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круглий стіл

Інклюзивна освіта у вищій школі
У рамках наукового симпозіуму, що проходив у Політехніці,                            

22 листопада відбувся круглий стіл із впровадження 
інклюзивної освіти у вищій школі. 

У його роботі взяли участь ні-
мецькі партнери — доктори Уні-
верситету ім. Юліуса Максиміліяна з 
м. Вюрцбурґ Оласф Хуз, Матіас Зім-
ліш, Енріке Гьобель, представники 
громадських та комунальних уста-
нов міста, зокрема — вчитель спеці-
альної загальноосвітньої школи-ін-
тернату № 100 Ірина Костробій, ди-
ректор комунального закладу ЛОДА 
„Львівський регіональний центр з 
фізичної культури і спорту інвалі-
дів „Інваспорт“ Мирослав Ніколаїв, 
науковці з Інституту гуманітарних 
та соціальних наук.

Під час цього заходу присутні 
підсумували зроблене, говорили 
про майбутні перспективи співпра-
ці. Директор Центру „Інтеграція“ 
Ніна Гайдук зокрема відзначила, що 
впродовж останніх двох років Полі-
техніка зробила дуже багато у сфері 
доступності навчального процесу 
для осіб з особливими потребами. 
Так, у день роботи круглого столу 
в головному корпусі університету 
встановили навігаційні маячки, тож 
незабаром для осіб з інвалідністю 
запрацює платформа — навігаційна 
система, що допоможе їм за допомо-

гою мобільних технологій (смарт-
фонів, планшетів тощо) рухатися 
у просторі. У планах — використо-

конференція

Інноваційні комп’ютерні 
технології у вищій школі
У Львівській політехніці 21–23 листопада вдев’яте 

відбулася науково-практична конференція з питань 
впровадження у вищій школі інноваційних комп’ютерних 
технологій, яку зорганізували і провели Львівська 
політехніка та Наукове товариство ім. Шевченка.

Її мета — обмін досві-
дом, розв’язання проблем 
інформатизації всіх галу-
зей діяльності універси-
тетів, навчального про-
цесу у вищих навчальних 
закладах, провадження 
електронної (цифрової) 
освіти, нових технологій, 
методів, засобів дистан-
ційного навчання.

Учасників конференції 
привітав проректор Дми-
тро Федасюк та представ-
ник компанії DataArt, по-
стійного партнера Львів-
ської політехніки, Ольга 
Денисенко.

Дмитро Васильович, зо-
крема, зазначив, що „сьо-
годні маємо нове покоління 
студентів, які застосовують 
електронне навчання, праг-
нуть персоналізації, індиві-
дуального підходу до нього, 

тому мусимо шукати нові 
моделі, підходи, потрібні 
поколінню майбутнього“. 
На думку Дмитра Васильо-
вича, темп та ефективність 
упровадження електронно-
го навчання значно зале-
жить від готовності викла-
дачів, які мають уміти роз-
робляти електронні курси, 
засоби діагностики знань, 
створювати відеолекції, 
презентації, впроваджу-
вати ефективні технології 
для взаємодії „викладач 
— студент“. Інше важливе 
завдання інформатизації 
— створення і впроваджен-
ня інформаційних сервісів, 
позбавлення рутинності в 
роботі викладача, підви-
щення ефективності його 
роботи за рахунок викори-
стання новітніх інформа-
ційних технологій.

Цьогорічна конферен-
ція стала доброю платфор-
мою для обміну досвідом, 
дискусій, пропозицій. Як 
відзначили доповідачі з 
чималим досвідом дис-
танційного навчання, така 
форма навчання є дуже по-
трібна й результативна.

Своїм досвідом з ін-
форматизації всіх сфер 
діяльності (найбільше — 
в навчальному процесі, 
яким займаються понад 
десять років) поділилися 
й львівські політехніки. 
Вони розповіли про ство-
рення і використання за-
гальноуніверситетських 
сервісів, інформаційних 
систем для певних видів 
діяльності, презентува-
ли багато різноманітних 
систем для підвищення 
ефективності навчання. 

Цікавими напрацювання-
ми поділилися й студенти. 

— Приємно, що цьо-
го разу на конференції 
виступали цілі команди 
представників різних уні-
верситетів України, — го-
ворить декан базової ви-
щої освіти ІТРЕ Леонід 
Озірковський. — Ті, хто не 
зміг приїхати, виступали 
онлайн. Усі учасники кон-
ференції зійшлися на тому, 
що дистанційні технології 
навчання потрібно впро-
ваджувати не лише щодо 
заочної форми навчання. 
Ширше треба залучати до 
розвитку інформаційних 
технологій студентів, бо 
вони мислять інноваційно 
і є новаторами навчальних 
технологій. 

Катерина ГРЕЧИН
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вувати ці програмні засоби разом із 
маячками, подаровані німецькими 
колегами політехнікам, у всіх на-
вчальних корпусах Політехніки й у 
Студмістечку. 

Учасники круглого столу обгово-
рювали створення спільного наукового, 
соціального, публічного простору „Уні-
верситет — доступний для людей з ін-
валідністю“, дальший розвиток наукової 
співпраці, поширення досвіду через ство-
рення науково-дослідницької платформи 
для фахівців із різних університетів і 
громад міст України, які розв’язують ці 
проблеми. На круглому столі йшлося й 
про діяльність Служби доступності до 
можливостей навчання „Без обмежень“ 
у складі Міжнародного центру професій-
ного партнерства „Інтеграція“. Служба 
функціонує у 112 кімнаті першого на-
вчального корпусу.

Ще один напрям співпраці — 
упровадження адаптивного спорту 
у Львові та Політехніці. Він дозво-
ляє особам з інвалідністю розвива-
ти навички та підтримувати фізичну 
активність у повсякденні, покращу-
вати якість свого життя. Досвідом 
щодо організування адаптивного 
спорту поділився з політехніками 
під час лекції Енріке Гьобель, тренер 
команди для незрячих футболістів у 
німецькому університеті. До речі, ця 
команда є чемпіонами Німеччини з 
футболу для незрячих.

— Політехніка, у рамках спів- 
праці з університетом ім. Юліуса 
Максиміліяна, тісно співпрацює із 
фахівцями з Німеччини: окрім того, 
що діляться з нами досвідом, то ще й 
допомагають конкретними справа-
ми, — розповіла старший викладач 

кафедри соціології та соціальної 
роботи Галина Герасим.— Недавно 
вони придбали візки для створення 
спортивної команди в Політехніці й 
місті (незабаром ми їх отримаємо). 
Оскільки готуємо соціальних пра-
цівників, то подарували нам спе-
ціальні окуляри, які допомагають 
зрячому краще зрозуміти незрячого. 
Дуже важливо, що почали займатися 
інклюзією у вищій школі, адже доне-
давна йшлося тільки про дошкільний 
та шкільний навчальні процеси. Це 
вельми актуально й уже є галуззю 
науково-практичного зацікавлен-
ня. Гасло людей з інвалідністю: „Не 
робіть для нас без нас“. А ми кажемо: 
„Не позбавляйте виклику, але дайте 
можливості“. 

Катерина ГРЕЧИН

ювілей

Сімдесят — то лиш початок
Колектив Технологічного коледжу Львівської 

політехніки 24 листопада відзначив своє 
70-річчя.

Імпрезу, як і годиться, 
розпочав господар — ди-
ректор коледжу доцент 
Іван Костюк, який зокре-
ма зазначив, що „ювілей 
— це спроба заглянути 
в минуле, проаналізува-
ти пройдений шлях та 
спланувати майбутнє“. 
Давні традиції й активне 
сьогодення, пам’ять про 
минуле та амбітні плани 
на майбутнє — це те, що 
сьогодні об’єднує близько 
1400 студентів і понад 120 
педагогічних працівників, 
а 70-річний ювілей вселяє 
гордість за славну історію 
закладу, надихає на даль-
ший творчий пошук. 

Іменинників зі святом 
привітав проректор Львів-
ської політехніки доцент 
Роман Корж. Він вручив 
групі працівників коледжу 
дипломи, ювілейні медалі 
університету й цінні пода-
рунки. 

Привітали ювілярів 
методист Ради директорів 

вищих навчальних закла-
дів I–II рівнів акредитації 
Львівської області Ірина 
Тарасюк, від директорів 
коледжів Політехніки — 
директор Львівського ав-
томобільно-дорожнього 
коледжу Михайло Брегін, 
директори запрошених 
коледжів. Великій групі 
викладачів і працівників, 
ветеранів коледжу, Іван 
Костюк вручив подяки і 
ювілейні медалі Львівської 
політехніки. 

Не з порожніми ру-
ками прийшов і міський 
голова Львова Андрій Са-
довий, який свого часу 
теж закінчив технікум ра-
діоелектроніки. Разом із 
побажаннями від громади 
Львова він вручив подяки 
найкращим працівникам 
коледжу. Диплом, яким 
нагороджено колектив 
закладу, отримав його 
очільник Іван Костюк. До 
кожної подяки, відзначив 
Андрій Садовий, додано 

премію в розмірі місячно-
го окладу. Своїми спога-
дами поділилася ветеран 
праці Леся Куцела.

Удало доповнили свят-
кування модератори ім-
прези, студенти коледжу 
Людмила Душко й Ан-
дрій Рубанський, які на 
тлі світлин і відео цікаво 
розповіли про історію 
свого закладу, Народний 
вокально-фольклорний 
ансамбль „Дивоструни“, 
призери міжнародних та 
національних турнірів із 

бальних танців Христина 
та Максим Хлян, фіналісти 
восьмого сезону „Україна 
має талант“ дует „Дюлайн“ 
й інші. Присутні також пе-
реглянули колекції одягу 
„Лялька мотанка“ (пере-
можець конкурсу „Modna 
linia mladych“ у Пряше-
ві) та „Мужність і роман-
тика“ (призер XXII Все-
української виставки 
„Стиль-2015“), створені 
студентами відділу мис-
тецтв.

Катерина ГРЕЧИН
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європейські технології

Для якісного навчання
На кафедру автомобілебуду-

вання Інституту інженерної 
механіки та транспорту 21 ли-
стопада завітали представни-
ки німецьких фірм THEPRA й 
Hanser-Verlag. Маркус Габбель 
та Ян Дзюрка (із синхронним 
перекладом професора Лю-
бомира Крайника) провели 
лекції-презентації навчаль-
них програм і обладнання та 
видавництва посібників.

Менеджер фірми THEPRA (займа-
ється навчальним приладдям) Мар-
кус Габбель докладно презентував 
для студентів 3–4 курсу навчальні 
програми для моделювання в авто-
мобілях та обладнання для навчання.

Ян Дзюрка презентував дидак-
тичні матеріали, пов’язані з автомо-
більною промисловістю. Компанія 
також видає економічну літературу 
тощо, відтак відбулася зустріч із ди-
ректором видавництва Львівської 
політехніки Іваном Паров’яком щодо 
подальшої співпраці.

Завідувач кафедри автомобіле-
будування доцент Орест Горбай 

вважає, що ці компанії можуть до-
помогти підготувати студента та-
кого рівня, який міг би надалі пра-
цювати на провідних підприємствах 
автомобільної промисловості. Їхня 
продукція базується на найновіших 
моделях, щоб ті системи можна було 
відтворити на автомобілях із найви-
щою якістю, адже в автомобільному 
світі все дуже швидко змінюється.

— Це не сама установка, вони 
дають ще начинку, електроніку — 
то дуже важливо, — вважає Орест 
Зенонович. — Ми спробуємо взяти 
участь у якихось програмах розвит-
ку (наприклад, „Еразмус“), щоб мати 

можливість закупити такі засоби для 
навчання. Хочемо підшукати хоро-
ших студентів, які добре знають 
іноземну мову, трохи їх довчити. 
От цього року четвертокурсник 
Михайло Щокін їздив на навчання 
до Німеччини. Торік він переміг на 
олімпіаді з деталей машин. І зараз 
пан Маркус Габбель допомагає нам 
підшукати для нього магістерські 
курси в Німеччині. До речі, двоє на-
ших випускників працевлаштували-
ся там — один на BMW, другий у ще 
одному автомобільному концерні.

Тетяна ПАСОВИЧ

прикладна наука

Шумове забруднення Львова
Минулого тижня у Львівській міській раді відбулася дискусія про 

транспортне шумове забруднення Львова. Серед учасників-
експертів — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної 
техніки Інституту інженерної механіки та транспорту нашого 
університету Роман Качмар.

— У межах навчаль-
них курсів ми спочатку 
досліджували екологіч-
ність автомобіля, але 
в напрямі токсичності 
відпрацьованих газів. 
Магістрам нашої спе-
ціальності я викладаю 
дисципліну „Екологіч-
на безпека автомобіль-
ного транспорту“ й осо-
бливу увагу приділяємо 
комплексу негативного 
впливу автотранспорту на довкілля, 
зокрема й шумовому навантажен-
ню. Програмою передбачено про-

ведення лабораторної 
роботи: вимірювання 
транспортного шуму 
довкола Львівської по-
літехніки, зокрема, пе-
рехрестя Бандери-Ру-
сових-Антоновича-Ми-
трополита Андрея, 
наступне перехрестя з 
Героїв УПА. Ще студен-
ти досліджують рівень 
шумового забруднення 
в районах, де мешкають. 

Використовуємо шумомір ВШВ 003 — 
аналоговий прилад, який відповідає 
вимогам до такого обладнання для ви-

мірювання, але він громіздкий, тому 
студенти користуються китайським 
цифровим шумоміром (на Рясному, 
Сихові, на Науковій, зараз починає-
мо вимірювати на Стрийській, є охо-
чі третьокурсники) — він компакт-                                                                                        
ніший і зручніший. Маємо магістрів, 
які досліджують цю тематику, — роз-
повідає викладач.

— Як зацікавлюєте студентів?
— Навіть коли ще не було системи 

мотивації (додаткові бали для всту-
пу до магістратури), студенти хотіли 
займатися чимось практичним, при-
кладний аспект їх дуже зацікавив. І ми 
почали з того, що ходили заміряли рі-
вень шуму на вулицях. Способи ней-
тралізації шуму (а їх є три: в джерелі, 
на шляху поширення, безпосередньо 
у приміщеннях) доволі вартісні, від-
так ми за ще більш прикладний аспект 
не бралися. Але публікували резуль-
тати своїх вимірювань, формулювали                                                                                    

Закінчення на 8 с. m



ч. 36 [2996]
30 листопада — 6 грудня 2017 7СТУДІЇ

litteris et artibus

Держава має підтримувати 
молодих науковців
У Львівській політехніці відбувся VII Міжнародний молодіжний 

науковий форум, на який з’їхалися молоді науковці з Польщі, 
Нідерландів, Литви, Туреччини. Серед учасників — талановиті 
дослідники хімії, архітектури, комп’ютерних наук…

Інтелектуальні 
збагачення

На цьогорічному форумі побува-
ла Юлія Овчинникова з Донецького 
національного університету іме-
ні Василя Стуса, який через воєнну 
ситуацію на Донбасі три роки тому 
перемістили до Вінниці. Юлія роз-
мовляє чудовою українською і щиро 
вірить, що саме молоде покоління 
змінить державу.

На фестивалі Юлія Овчинникова 
вдруге. Цей захід для неї — унікаль-
на ініціатива, адже платформа, на-
ближена до всіх європейських норм 
і стандартів, залучає цікавих прогре-
сивних людей, які можуть передава-
ти досвід або згодом бути партнером 
у науці.

— Ми взаємозбагачуємося ін-
телектуально, мотиваційно. Наші 
українські науковці мають прак-
тико-орієнтовані навички, високі 
знання іноземної мови, добру осві-
ту, експертний досвід. Такі люди 
зроблять усе, що від них залежить, 
— наголошує моя співрозмовниця. 

Юля — випускниця біологічно-
го факультету ДонНУ. Студенткою 
здобула стипендію „Завтра UA“, ас-
піранткою — президентську стипен-
дію. Взялася досліджувати еколо-
гічну мережу і структурну динаміку 
ґрунтової ентомології в контексті 
техногенно напруженого регіону й 
антропічного впливу на групу тва-
рин. 

Три роки тому російсько-укра-
їнська війна круто змінила життя 
Донецького університету. Багато 
студентів та викладачів перевелися 
до інших навчальних закладів, од-
нак ініціативна група звернулася до 
міністра освіти з проханням перемі-
стити університет до іншого міста.

…Так Юля Овчинникова впер-
ше приїхала до Вінниці. Вперше і 
надовго. З біологічного факульте-
ту вона була практично одна, адже 
старше покоління професорів за-

лишилося в Донецьку, а молодше 
на той час уже працевлаштувалося 
десь-інде. Юлія почала виконувати 
обов’язки завідувача кафедри зоо-
логії та екології, потім — обов’язки 
декана, а в науці їй довелося зміни-
ти регіон дослідження. Тепер вона 
вивчає екологічну мережу східного 
Поділля в контексті збалансованого 
розвитку регіону. Завдяки цьому має 
намір сформувати унікальну еколо-
гічну мережу, з’ясувати, яка терито-
рія потребує максимального захисту.

У переміщеному 
університеті

— У Вінниці спершу весь універ-
ситет був на одному поверсі. Наш 
біологічний факультет мав лише 
стіл, стілець і розетку, від якої ми 
почергово заряджали свої ноутбуки. 
Університет отримав Премію свобо-
ди від Атлантичної ради, і це дало 
нам підтримку, адже світова спіль-
нота повірила в нас. Тоді ми потре-
бували цього визнання, бо ті, хто за-
лишив у Донецьку все і переїхав, не 
знаючи, що їх тут чекає, розуміли, 
що таке патріотизм і що його тре-
ба підтверджувати ділом. Найгірше 
було, що на час переїзду ми мали 
лише одного доктора наук. Але ось 
ще двоє готуються до захисту. За-
лучаємо до співпраці молодих, самі 
готуємо наукові кадри. Втішно, що 
отримуємо резюме від науковців, які 
хочуть у нас працювати, — розпові-
дає Юлія. 

На сьогодні Донецький універси-
тет у Вінниці — це вже чотири кор-
пуси і коворкінг-центр. Небайдужі 
науковці, серед яких і моя співроз-
мовниця, розробили кодекс етики 
та стратегію академічної доброчес-
ності. Найвідрадніше те, що щораз 
більше охочих стати студентами 
цього університету. 

Юлії як виконувачці обов’язків 
декана доводиться розв’язувати й 
побутові питання студентів та ви-

кладачів, особливо пов’язані з по-
селенням. Оскільки університет не 
має своїх гуртожитків, доводиться 
орендувати житлові приміщення 
інших установ. 

— Чого найбільше потребують мо-
лоді науковці сьогодні? Які найважли-
віші проблеми треба розв’язувати вже 
і як саме?

— Максимальної підтримки дер-
жави — створювати всі умови, аби 
найталановитіша молодь знайшла 
себе в Україні, не покидала свої ін-
ституції, виїжджаючи за кордон, а 
відчула підтримку держави найпер-
ше на соціальному рівні — у креди-
туванні житла, проектних ініціа-
тивах, стипендійному заохоченні. 
Повинні діяти державні цільові 
програми. Хочеться, щоб наші укра-
їнські колеги поверталися з ґранто-
вих стажувань, а не зголошувалися 
на пропозиції залишатися за кор-
доном, де побачили їхній потенці-
ал. Дуже важливо — свої найкращі 
напрацювання імплементувати в 
Україні. Можна запозичити досвід 
польської програми, суть якої по-
лягає у тому, щоб тих науковців, які 
емігрували за кордон, повертати на 
батьківщину, пропонуючи їм фінан-
сову підтримку на розробку і реалі-
зацію проектів. 

Юля наголошує, що держава по-
винна максимально вкладати свої 
ресурси в науку, а молоді науковці 
вернуть це трикратно — своїми ін-
телектуальними продуктами.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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певні рекомендації, доповідали на 
конференціях. І от міська влада за-
пропонувала нам долучитися до гро-
мадського обговорення.

— Наскільки шумний Львів?
— У контексті шуму наш Львів 

брудний, враховуючи наше дорожнє 
покриття і специфіку забудови. Під 
час руху справного транспортного 
засобу шум шини переважає всі інші 
шуми вже за швидкості понад 30 км/
год. А шум взаємодії шини з поверх-
нею дороги залежить від багатьох 
чинників, і основний із них — це тип 
покриття. У нас є історична забудова 
й бруківка, яка з одного боку найдов-
говічніша з точки зору експлуатації 
(якщо правильно укладена, на якісну 
бетонну подушку, а не як, наприклад, 
сучасний брук у Львові, який витри-
мує 3–4 роки) — 25 років, асфальт — 
10–15 років, інші покриття ще мен-
ше, з другого — вона шумна. А так, 
як зараз її кладуть, і поготів. Зокрема, 
на цьому круглому столі постала по-
треба дослідити якість монтажу бру-
ківки та як впливає розмір бруківки 
на рівень шуму. Студент 3 курсу Во-
лодимир Шведов досліджуватиме, як 
впливають шви між бруківками (ось 
на Русових шов — на два пальці, то 
так, очевидно, економили бруківку) 
на рівень шуму.

На тернопільській трасі, наприк- 
лад, зараз оновлено покриття, а наш 
магістр-дипломник Микола Горідь-
ко устиг поміряти шум до ремонту 
дороги й після, то вражаючі резуль-
тати: близько 15% зниження шуму 
за рахунок якісного покриття. Якщо 
покриття експлуатується більше 
10–15 років, з’являються тріщини, 
нерівності, вони істотно впливають 
на рівень шуму.

— Вплив викидів автотранспорту 
очевидний. А як впливає шум і де у Льво-
ві найшумніше?

— Якщо брати локації, де ми ви-
значали рівень шуму, „найгучніше“ 
перехрестя — Бандери-Русових-Ан-
тоновича-Митрополита Андрея. До 
речі, у нашому шостому корпусі, доки 
були старі вікна, шум був значний. 
Тепер маємо подвійні склопакети, 
то стало не тільки тепліше, а й тихі-
ше. Для людей вплив є комплексний: 
на серцево-судинну систему (Укра-
їна — серед лідерів за смертями від 

серцево-судинних та онкологічних 
захворювань), на нервову систему.

— Роками обговорюють проект 
реконструкції вулиці Бандери. Чи ви 
давали якісь рекомендації щодо шуму?

— На Бандери основна пропози-
ція від міста — заміна покриття, бо 
бруківка дуже шумна. Її пропонують 
замостити в пішохідних зонах і міс-
цях паркування. Щоб знизити рівень 
шуму, заплановано ще озеленення, 
хоч цей спосіб шумопоглинання не 
найбільш ефективний (близько 5 
децибел), шумозахисний екран по-
глинає в рази більше, але ж його не 
встановиш у межах історичної забу-
дови. Для озеленення потрібно мати 
ширину десь 50 м, щоб ефективно 
знизити шум. Альтернативою може 
бути фасадне озеленення. Німці 
представляли свої проекти, де про-
понували залишити бруківку, але за 
умови зниження швидкості руху (для 
цього пропонують використовувати 
підняті пішохідні переходи та пере-
хрестя).

Звісно, найефективніший спосіб 
боротьби з шумом — зменшити кіль-
кість транспорту, зокрема забрати 
автомобілі. Але як учасник дорож-
ньо-транспортного руху, я, як і всі 
львів’яни, є заручником нашої жах-
ливої транспортної системи, відтак 
не готовий відправляти дитину гро-
мадським транспортом до школи чи 
на гуртки. Отож, спочатку треба до-
вести транспортну систему до пуття. 
Це окреме питання, але всюди у світі 
громадський транспорт збитковий, 
а в нас це спосіб заробляння грошей 
через неякісно надані послуги.

— Що досліджуватимете далі?
— Зараз завершуємо комплекс: 

вплив дорожнього покриття. Далі, 
використавши різні методики, хо-
чемо визначити економічну доціль-
ність застосування шумопоглиналь-
них засобів. Втрати від шуму не є 
прямі, вони обчислюються здоров’ям 
людей. Один білоруський колега вра-
ховує річний фонд часу, соціальний 
внесок, протяжність ділянок, пито-
му годинну втрату. Пробуємо моде-
лювати шум транспортного потоку 
за допомогою програм з інтернету, 
які дозволяють дещо спробувати в 
тестовому режимі, плануємо ство-
рити свою програму.

Спілкувалася 
Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

Директор Інституту архітектури 
професор Богдан Черкес став 
почесним амбасадором Львова 
на 2018/2019 роки. На цю громад-
ську посаду його висунула Львів-
ська політехніка. Серед вимог до 
почесних амбасадорів — високі 
моральні якості та впізнаваність у 
науковому середовищі.

Студентка 5 курсу Інституту хімії 
та хімічних технологій Наталя 
Берчук посіла друге місце на 75-й 
щорічній СНТК у секції „Хімія 
та хімічні технології“. Її робота 
„Синтез та властивості амфіфіль-
них кополіестерів із хромофорни-
ми групами в макроланцюгу“, вико-
нана під керівництвом асистента 
кафедри органічної хімії Сергія 
Варваренка, стосується сполук, 
які є нетоксичні й біосумісні, тому 
можуть бути використані для ство-
рення наносистем доставки ліків.

Підбито підсумки Всеукраїнського 
правового диктанту, який від-
бувся у 9-ти містах України. Під 
час очного туру, який у Львові про-
ходив у Інституті права та психоло-
гії, найкращі результати показали 
такі студенти: Олена Радченко (76% 
правильних відповідей), Ольга Ле-
лик (74%), Степан Краєвський (72%). 
Загалом разом із учасниками, які 
відповідали онлайн, до диктанту 
долучилося 93 львів’ян.

24 листопада на кафедрі фінансів 
заступник голови НБУ Дмитро 
Сологуб прочитав лекцію на тему 
„Монетарна політика Національ-
ного банку України: виклики 
та перспективи“. Він ознайомив 
студентів-фінансистів, аспірантів 
та викладачів із особливостями ді-
яльності НБУ, проблемами вибору 
оптимального монетарного режи-
му, передумовами та основними 
етапами переходу НБУ до режиму 
інфляційного таргетування, пріо-
ритетністю цінової стабільності.

У 4 корпусі Політехніки 24 ли-
стопада відбулася презента-
ція польської компанії Infosys 
Poland. Її організували відділ 
працевлаштування та зв’язків з ви-
робництвом університету спільно з 
кафедрою фінансів ІНЕМ. Компанія 
займається аутсорсинґом, пропо-
нує інноваційні послуги у сфері фі-
нансів та бухгалтерського обліку, 
закупівель, ІТ та консалтинґу.

За матеріалами інформагенцій

прикладна наука

Шумове забруднення Львова
m Закінчення. Початок на 6 с.
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молодий науковець

Соломія Федушко — 
успішна і креативна
Випускниця Львівської політехніки, доцент кафедри соціальних 

комунікацій та інформаційної діяльності ІГСН — молодий 
науковець року.

— Моя спеціалізація саме на 
перетині технічних і лінгвістич-
них наук, — каже доцент Соло-
мія Федушко. — Мені подобається 
працювати у сфері прикладної та 
комп’ютерної лінгвістики, особливо 
досліджувати стилі онлайн-спілку-
вання, зокрема розробляти методи 
виявлення інформаційно-комуніка-
ційних загроз у соціальних середо-
вищах інтернету. Мою фахову долю 
вирішило знайомство з науковим ке-
рівником дипломної роботи профе-
сором Андрієм Пелещишиним, який 
згодом став науковим керівником 
мого дисертаційного дослідження. 

Нині Андрій Миколайович очо-
лює кафедру СКІД, а Соломія Фе-
душко — його надійна помічниця в 
роботі з аспірантами та в інших ас-
пектах наукової діяльності кафедри.

— Соломія — не просто взірець 
для інших, її можна вважати чудо-
вим втіленням моделі сучасного 
успішного науковця, — вважає Ан-
дрій Пелещишин. — Вона працює 
на стику різних наук, наукових на-
прямів, проводить міждисциплі-
нарні наукові дослідження, які іноді 
складно вкласти в певні формальні 
рамки окремих наук. Ще працюючи 
над дипломним проектом, Соломія 
продемонструвала високий рівень 
знань і компетентності, що виходи-
ли далеко за межі університетських 
підручників. Ми плідно попрацюва-
ли над дослідженням суспільно зна-
чущих речей, зокрема проаналізува-
ли діяльність людей в онлайн-сер-
вісах комунікації. Учена має вагомі 
наукові досягнення, публікації за 
кордоном з високими показника-
ми цитованості. Її запрошують до 
редколегій закордонних журналів, 
вона рецензує роботи авторитетних 
вчених. Подеколи дивуюся працез-
датності Соломії, адже вона досягає 
успіхів не тільки у власних досліджен-
нях, а й результативно керує наукови-
ми пошуками студентів. Тішуся таким 
молодим та амбітним поколінням.

Сфера наукових зацікавлень Со-
ломії Федушко — захист користува-

чів інтернету від небажаних впливів 
та верифікація персональних даних. 
Складне багатогранне дослідження 
здійснює з відчутним бажанням от-
римати якісний результат. Її кредо 
— прагнути нових знань, завжди 
бути відкритою для новітніх ідей та 
проектів.

Мені подобається займатися нау-
кою, бо знайшла себе в ній, — зізна-
ється Соломія Федушко. — Бажання 
отримати якісний результат є квінт- 
есенцією моєї мотивації в науковій 
роботі. Не вмію відкладати на завтра 
те, що можу зробити сьогодні. Люб- 
лю, коли виходять мої публікації в 
українських і зарубіжних виданнях, 
бо це свідчить, що наші дослідження 
потрібні й актуальні. Із задоволен-
ням працюю зі студентами на парах і 
поза ними. Приємно, що „мої науко-
ві діти“ продовжують мою тематику, 
з цікавістю провадять наукові дослі-
дження. Разом тішимося, коли вихо-
дить чергова стаття у престижному 
журналі. Загалом викладання та на-
укова робота — це копітка щоденна 
праця, яка часто змушує мене вихо-
дити із зони власного комфорту. 

Молодий науковець дбає про мо-
дернізацію навчального процесу, 
підтримує його на якісному теоре-
тичному та практичному рівнях, 
зважаючи воднораз на індивідуаль-
ні можливості кожного студента. 
Практикує лекції-діалоги. А щоб 
бути ближче до студентів, зоргані-
зувала науковий кластер „IntelliGO“. 
Цінує свободу вибору: якщо в про-
цесі роботи виявляється, що тема 
студентові не подобається, її змі-
нюють на іншу. Своїми здобутками 
вихованці Соломії Федушко діляться 
на конференціях та симпозіумах.

— Поєднати інтереси студен-
тів, яких цікавить наука і громадські 
ініціативи, практично неможливо, 
тому й створили для громадських 
активістів гурток „SKIDActivе“, — 
розповідає моя співрозмовниця. 
— Щовівторка і щочетверга зор-
ганізовуємо перегляд англійсько-
мовних фільмів, регулярно про-

водимо інтелектуальний турнір 
„Що? Де? Коли?“, доброчинні акції, 
bookcrossing, випускаємо щоквар-
тальник „SKIDDigest“ (контент та 
дизайн розробляють зі мною Оля 
Шмакова і Тоня Яновська) та „Сві-
жачок“, яким опікується Іра Ро-
мановська і Нестор Думанський. 
У студентів є дуже багато ідей, які 
намагаємося поступово реалізову-
вати. Ось недавно студенти другого 
курсу запропонували майстер-класи 
для старшокласників. Перебуває на 
етапі створення кафедральний сту-
дентський вікі-портал у межах Ен-
циклопедії Львівської політехніки. 
Зараз розробляємо веб-сайт про сту-
дентське життя „Територія СКІД“.

Студенти цінують таке ставлення 
до них, тому демонструють свою по-
вагу до викладача. Навіть якщо хтось 
і пропустив заняття з поважної при-
чини, знаходить час, щоб відпрацю-
вати тему. Серед студентів Соломія 
— своя, вона завжди в курсі студент-
ських подій, часто є їхньою порад-
ницею. Відверто радіє, коли вони 
реалізовують себе в житті. Любить 
„розкривати“ їхні таланти в гуртках 
та на парах, адже „кожна людина 
унікальна, тільки треба знаходити 
підхід до неї“, — вважає педагог.

— Еліксиром для відновлення сил 
для мене є моя кохана сім’я,— від-
значає Соломія Федушко. — Наро-
дивши донечку Мартусю, я поєднала 
материнство та фахову роботу. На 
допомогу мені прийшла мама, яка 
багато власного часу та сил віддає 
на виховання нашої дівчинки. При-
ємно, що мене розуміє і дуже підтри-
мує чоловік. Намагаюсь поєднувати 
улюблену роботу та родинні клопо-
ти. Упевнена: успішна та самодо-
статня мати — добрий приклад для 
дитини. 

Катерина ГРЕЧИН
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освітня асамблея

Учимося виступати публічно
Публічні виступи супроводжують нас не лише в дитсадку чи школі, 

а й у дорослому віці, коли, скажімо, захищаємо наукову роботу 
чи виголошуємо тост на врочистій події. Тому „Освітня асамблея 
Львів“ запросила Андрія Степуру — експерта публічного спілкування, 
засновника тренінгового центру публічного виступу „Майстерня 
лева“, який присвятив дослідженню цієї теми 17 із 34 років свого 
життя, аби він розповів відвідувачам, як розвинути ораторську 
майстерність, щоб успішно себе презентувати. Попри анонсовану 
лекцію, на відвідувачів чекав практичний майстер-клас, із морем 
цікавих порад.

Чому виникають страх і хвилювання?
— Наш мозок сканує ситуацію довкола: якщо він від-

чуває небезпеку — в організмі вмикається режим приско-
рення. У критичний для життя момент людина може пока-
зати фізіологічні дива, наприклад, утікаючи від ведмедя, 
вилізти на дерево, на якому немає гілок, що у звичайному 
житті є нереальним. Відчуваючи небезпеку (страх перед 
виступом), організм вирішує, що краще негайно спали-
ти всю енергію, але вижити. Енергія виділяється завдяки 
розщепленню вуглеводів. Для того, аби здійснився цей 
процес, організм потребує багато кисню, тому дихання 
пришвидшується, серце починає активніше працювати, 
щоб кисень розійшовся по всьому організмові й виділи-
лась енергія. Унаслідок стресу тіло починає перегріватися 
(кидає у жар, червоніє шкіра), у відповідь на це вмикаєть-
ся „система охолодження“ й починається потовиділення. 
Мислити тоді стає дуже важко, бо вмикаються інстинкти: 
якби первісна людина думала — втікати їй від лева чи ні 
— людство не мало б шансів вижити. Саме тому ми готові 
бігти зі сцени, битися з мікрофоном, але не думати. Коли 
людина, яка хвилюється, врешті виходить на сцену, вона 
має колосальний надлишок енергії, а подіти її ніде. Тоді 
організм намагається у будь-який спосіб спалити її, аби 
заспокоїтись, і починається ходіння по сцені, похитуван-
ня на місці, активна жестикуляція. Страх і хвилювання — 
так само, як і хворобу: можна лікувати, а можна запобігти 
їх виникненню.

Як їх „вилікувати“?
Перший метод — походити, побігати, поспівати або 

поприсідати перед виступом, щоб спалити зайву енергію. 
Друга „піґулка“ — послухати музику: мозок підлаштову-
ється під її ритм, і тіло починає діяти з ним в унісон, поз-
бутися чого неможливо — цей метод популярний у колах 
плавців і боксерів. Спосіб третій — імітація впевненості. 
Експериментальні дослідження довели, що наші мозок і 
тіло перебувають у нерозривному зв’язку: коли ми відчу-
ваємо щастя — ми усміхаємося і коли усміхаємося — від-
чуваємо щастя. Навіть коли усмішка механічна, мозок на-
магається її виправдати і прив’язує до поточної діяльності. 
Те саме відбувається й тоді, коли ми імітуємо впевненість: 
для цього слід встановити зоровий контакт із аудиторією, 
твердо стояти, не похитуючись і не сутулячись, плавно ру-
хатись, і впевненість сама до вас прийде. Четвертий метод 
— „суперечність дії“: у ситуаціях із публічними виступами 
ми хвилюємося через те, що ми хвилюємося, тому потрібно 

оцінити своє хви-
лювання за 10-ба-
ловою шкалою і намагатися хвилюватися на 12 балів. Го-
ловне завдання — довести страх до абсурду, внаслідок чого 
стає смішно й організм розслабляється. П’ята „піґулка“ — 
коньяк і валер’янка, але використовувати її раджу хіба у 
критичних ситуаціях й обов’язково зі знанням своєї „дози“, 
аби не спровокувати ще більшої активності організму або, 
навпаки, затримки в часі. 

Профілактика виникнення страху                           
й хвилювання

Метод перший — „принцип господаря“: слухачі при-
йшли до вас, отже, саме ви „замовляєте музику“. Друге 
— „принцип продавця“: увага продавця завжди зосе-
реджена на клієнті. Професійний оратор є продавцем, 
який зі всіх сил намагається продати ідею і спостерігає, 
чи „ведеться“ на це клієнт (аудиторія). Людям, які при-
йшли послухати вас, байдуже ваше почервоніння чи пля-
ма на одязі — їх цікавить, як вони використають ваші 
ідеї. Третя „піґулка“ — відкинути „комплекс учня“: якщо 
ви навіть десь помилитесь чи про щось забудете — ні-
хто про це не дізнається, бо лише вам відомо, про що ви                                                                               
маєте говорити. Але готуватися до виступу потрібно! 
Четвертий спосіб — прогнозувати майбутнє крізь приз-
му минулого: враховувати свій або чужий досвід, а також 
багато практикуватися.

Мова оратора — основний канал 
передавання інформації

Саме тому потрібно розширювати свій активний слов-
никовий запас (той, що ми використовуємо в повсякденні, 
пасивний — той, що розуміємо, але не вживаємо) — не 
лише багато читати, а й часто спілкуватися та грати в ін-
терактивні ігри (гра „є контакт“ тощо). Якою красивою не 
була б ваша мова — усе пропаде, якщо ви не вмієте опану-
вати себе, тому перед виступом згадуйте про свої сильні 
сторони та головні здобутки. „Перехід між поняттями“ 
— важливе вміння, яке допоможе плавно змінити тему 
або викрутитися з непередбачуваної ситуації. „Наочна 
аналогія“ — метод обігравання певного предмета, який 
наочно ілюструє, пояснює ситуацію чи явище, про яке 
йдеться. Маленький лайфхак: якщо після цієї розповіді з 
аналогією додати „тому давайте вип’ємо за те, щоб…“ — 
ви отримаєте унікальний тост.

Анастасія МОЗГОВА
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наш календар

1 грудня — Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом. 
3 грудня — Міжнародний день інвалі-
дів. 
4 грудня — Введення у храм Пресвятої 
Богородиці.
6 грудня — День Збройних сил України. 

Пам’ятні дати
30.11.1841 — народився Анатоль Вах-
нянин, український композитор, му-
зикознавець, письменник, один із за-
сновників та перший голова товарис- 
тва „Просвіта“, автор опери „Купало“.
1.12.1717 — народився Георгій Конись-
кий, український письменник, пропо-
відник і громадський діяч.
1.12.1883 — народився Микола Хвильо-
вий (Фітільов), український письмен-
ник.
1.12.1909 — народився Анатолій Кос-      
Анатольський,  український компози-
тор і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майбо-
рода, український композитор, автор 
пісень „Білі каштани“, „Рідна мати моя“.
1.12.1930 — народився Роман Федорів, 
український письменник, автор роману 
„Отчий світильник“.
1.12.1978 — помер Петро Панч (Панчен-
ко), український письменник, автор 
роману „Гомоніла Україна“.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський 
референдум, за результатами якого 
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали 
першим Президентом незалежної 
України.
3.12.1722 — народився Григорій Сково-
рода, український просвітитель-гума-
ніст, мандрівний філософ і поет.
5.12.1878 — народився Олександр Олесь 
(Кандиба), український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дере-
гус, український маляр і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, 
український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко, укра-
їнський письменник, автор романів: 
„Бур’ян“, „Мати“.
6.12.1892 — народився Микола Ку-
ліш, видатний український письмен-
ник-драматург.
6.12.1991 — початок створення Зброй-
них сил незалежної України. 
6.12.1903 — народився Микола Колес-
са, український композитор, диригент, 
засновник львівської диригентської 
школи.

слово про вчителя

Богдан Попович: 
скульптор і педагог
Кафедра дизайну та основ архітектури 

Львівської політехніки відзначає 
145-річчя від часу заснування. 28 грудня 
2017 року відбудеться конференція з цієї 
нагоди. Сьогодні пропонуємо розповідь 
про світлої пам’яті Богдана Поповича, який 
виховав не одне покоління архітекторів і 
дизайнерів.

Знаний львівський скульптор 
Богдан Попович, член Національ-
ної спілки художників України, 
народився 1 квітня 1930 року в 
селі Миклашеві Пустомитівсько-
го району Львівської області. 1957 
року закінчив Львівський дер-
жавний інститут прикладного та 

декоративного 
мистецтва (зараз 
ЛНАМ).

Учителем із 
фаху був профе-
сор Іван Васи-
льович Севера, 
який дав своєму 
учневі глибо-
кі професійні 
знання. Із вдяч-

ністю згадував Богдан Попович 
його науку, не раз відвідував твор-
чу майстерню знаного майстра, 
спостерігав за роботою, запам’я-
товував його наста-
нови, що тримались 
на міцній реалістич-
ній основі, яку на-
зивають львівською 
школою скульптури.

Від 1964 року Бог-
дан Васильович пра-
цює і стає викладачем 
скульптури й рисунку 
кафедри дизайну та 
основ архітектури. 
Він зі знанням спра-
ви впроваджує мето-
дику ліпки рельєфів 
(низький рельєф, ба-
рельєф, горельєф). 
Ця методика міцно 
вкоренилася на за-
няттях із просторової 
пластики й актуальна 
донині.

Богдан Попович 
виховав не одне по-

коління архітекторів і дизайне-
рів. Тепер плідно працюють його 
учні професор Богдан Черкес (ди-
ректор Інституту архітектури), 
професор Микола Бевз, старший 
викладач Василь Кузмич та інші.

Методична спадщина Богдана 
Поповича значна і в скульптурі, і 
в рисунку. Вона й нині актуальна 
в навчальному процесі.

Поєднуючи педагогічну працю 
з творчою, Богдан Попович ство-
рює низку скульптурних творів, 
бере участь у художніх виставках 
Львова, Києва та Москви. 1980 
року відбулась персональна ви-
ставка, присвячена 50-річному 
ювілею скульптора.

Твори Б.В. Поповича експону-
ють музеї держави, встановлені 
на об’єктах нашої області. Серед 
найкращих робіт мистця: „Ма-
руся Чурай“, тонований гіпсо-

вий портрет; „Леся 
Українка“, погруд-
дя, штучний камінь; 
пам’ятник львівським 
політехнікам, поле-
глим у роки Другої 
світової війни, пати-
нована бронза (вста-
новлено у сквері го-
ловного корпусу уні-
верситету); барельєф 
„Степан Бандера“, 
латунь (у головному 
корпусі Політехніки).

Цей видатний 
майстер Богдан По-
пович відійшов у за-
світи на 82-му році 
життя.

Ярослав ШЕРЕМЕТА,
доцент кафедри 

дизайну та основ 
архітектури
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співпраця

Освіти і практики забагато не буває!
Львівська політехніка ось уже понад 200 років готує „інтелектуаль-

но-технічну еліту“. Навчально-науковий інститут енергетики та 
систем керування університету став кузнею електротехнічних фахівців 
для ПрАТ „Львівобленерго“. Докладніше про цю співпрацю може розпо-
вісти людина, яка присвятила майже півстоліття свого життя науковій 
ниві й майже чверть століття — завідуванню кафедрою електричних 
систем та мереж, „Відмінник освіти України“ — доцент Георгій Лисяк.

— Георгію Миколайо-
вичу, розкажіть нам, сво-
їм студентам і майбут-
нім працівникам, із чого 
все починалося, як виникла 
ідея нових форм у підготов-
ці спеціалістів у Політех-
ніці?

— Співпраця елек-
троенергетиків Націо-
нального університету 
„Львівська політехніка“ 
з електроенергетиками 
Львівської (і не тільки) 
області має давню, вже 
понад півстолітню істо-
рію, а від часу створення 
1995 року ДАЕК, потім 
ВАТ, ПАТ і тепер ПрАТ 
„Львівобленерго“ постій-
но (після невеликої пере-
рви) розвивається та набу-
ває останнім часом нових 
форм і змісту. За останні 
10 років у Товаристві що-
річно працевлаштовува-
лося 10–15 випускників 
ІЕСК. Нині кожен четвер-
тий працівник Товариства 
— випускник Львівської 
політехніки. Нам відомо, 
що серед працівників, які 
започаткували цілі ди-
настії електриків у ПрАТ 
„Львівобленерго“, є бага-
то випускників ІЕСК. 

Мета й основний пред-
мет нашої співпраці були 
й залишатимуться на 
перспективу незмінними 
— розуміння важливості 
досягнення енергетичної 
безпеки України, сприян-
ня сталому розвитку елек-
троенергетичної галузі, 
передовсім, через підго-
товку для неї освіченої, 
висококваліфікованої та 
інтелектуальної еліти фа-
хівців-електриків. 

— А як співпраця вигля-
дає на сьогодні?

— 2002 року започат-
ковано соціальний проект 
із підтримки талановитих 
студентів ІЕСК електро-
технічного напряму під-
готовки — призначення 
іменних стипендій ПрАТ 
„Львівобленерго“ з по-
дальшим працевлашту-
ванням стипендіатів у 
структурних підрозділах 
Товариства. Наразі іменні 
стипендії отримали вже 
понад 100 студентів. 

Від 2006 року діє дру-
гий важливий проект, який 
сприяє вдосконаленню 
змісту практичної підго-
товки, — факультативне 
вивчення студентами фа-
хових дисциплін та прак-
тикування у структурних 
підрозділах Товариства. 

Головами екзамена-
ційних комісій із захисту 
дипломних проектів, бака-
лаврських і магістерських 
кваліфікаційних робіт за 
низкою спеціальностей 
(тепер спеціалізацій) елек-
троенергетичного спряму-
вання впродовж багатьох 
років працюють провідні 
фахівці ПрАТ „Львівобле-
нерго“, пропозиції яких 
дозволяють підвищувати 
якість проектів і робіт, 
наближувати їхню тема-
тику та зміст до реальних 
потреб практики.

— Як обираєте найкра-
щих студентів?

— Претендентів (сту-
дентів 5–6 курсу) на при-
значення іменних сти-
пендій рекомендує за 
результатами співбесіди 

атестаційна комісія 
Товариства за участю 
представника Львів-
ської політехніки. На 
підставі відповідного 
Положення та рішен-
ня атестаційної комісії 
Голова Правління ПрАТ 
„Львівобленерго“ видає 
наказ про нарахування та 
виплату студентам імен-
них стипендій Товариства. 
Але тут є один момент, 
назвемо його „делікатним“ 
— не всі кращі студенти 
можуть здобути іменні 
стипендії, бо на сьогод-
ні позиція керівництва 
ПрАТ „Львівобленерго“ 
така: стипендіатами Това-
риства можуть стати лише 
ті студенти, які по закін-
ченні навчання прийдуть 
у Товариство на роботу. 
А якщо студент таланови-
тий, але не матиме житла 
у Львові чи області — таку 
можливість втрачає. Не 
знаю, чи це правильно. На 
мій погляд, було б добре 
обирати кращих студентів 
(одного чи двох), незалеж-
но від їхніх намірів щодо 
подальшого працевлаш-
тування.

— Розкажіть доклад-
ніше про факультативні 
курси.

— 2006 року, коли я 
очолював кафедру ЕСМ, 
розпочалося реалізуван-
ня спільно з Товариством 
проекту — створення 
студентам умов для фа-
культативного вивчення 
дисципліни „Енергозбу-
това діяльність обласних 
енергопостачальних ор-
ганізацій“. На сьогодні та-

кий факультатив успішно 
завершили 158 студентів.

Також із 2014 року сту-
денти одержали можли-
вість факультативного 
вивчення ще одної дисци-
пліни „Технічна експлуа-
тація електричних мереж“, 
яку успішно засвоїв 31 сту-
дент.

Згідно з планами, кож-
ного навчального року в 
осінньому семестрі ви-
кладаємо факультативну 
дисципліну „Енергозбу-
това діяльність обласних 
енергопостачальних ор-
ганізацій“, а у весняно-
му семестрі — „Технічна 
експлуатація електричних 
мереж“.

Навчання проводять 
провідні фахівці та спеці-
алісти ПрАТ „Львівобле-
нерго“. На початку співп-
раці, безумовно, не всім 
працівникам це давалося 
легко, бо існували певні 
труднощі методологічно-
го характеру. Не завжди 
просто викласти та доне-
сти комусь те, що знаєш. 
Але тепер спеціалісти 
Товариства, які ведуть за-
няття, мають розроблені 
методичні матеріали, а 
студенти вже починають 
вбачати користь від них. 
Це навчання факульта-
тивне, тому для студентів 
— добровільне й безоплат-
не. Дуже важливо, що по 
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його закінченні слухачам 
виставляють оцінки, які 
йдуть у додатки до дипло-
мів.

— А як щодо виробничої 
практики?

— Кілька років тому 
разом із Товариством ми 
розробили організацію 
проходження практики 
студентами в його струк-
турних підрозділах. Уда-
лося переконати, що ПрАТ 
„Львівобленерго“ може і 
має бути базою не тільки 
для тих, кого бере на робо-
ту. Бо це є вузькокорпора-
тивний інтерес, але якщо 
мислити глобальніше (і 
добре, що керівництво То-
вариства нас підтримало), 
якщо ми хочемо підняти 
рівень практичної підго-
товки студентів — то без 
практики нікуди. 

Ми розробили й узго-
дили з ПрАТ „Львівобле-
нерго“ робочі програми 
проходження виробничої 
практики. На превеликий 
жаль, у чинних навчальних 
планах передбачено лише 
переддипломні практики. 
Це, вважаю, не сприяє по-
кращенню практичної під-
готовки майбутніх фахів-
ців. Тому факультативи, 
які пропонує Товариство, 
є цінними для студентів. 
Як на мене, ця практична 
складова є не менш важли-
вою за фінансову мотива-
цію, але ще не всі студенти 
це усвідомлюють!

— Є думка, що сучасні 
студенти дуже свідомі. Чи 
зростає з кожним роком 
кількість студентів, які 
хочуть відвідувати факуль-
тативи?

— В останні роки кіль-
кість вступників на інже-
нерно-технічні напрями 
підготовки має тенден-
цію до зменшення, а отже 
зменшується план прийо-
му за державним замов-
ленням і, як наслідок, за-
гальний контингент сту-
дентів, у тому числі й на 
спеціальності „Електрое-

нергетика, електротехні-
ка та електромеханіка“ і 
її спеціалізаціях електро-
енергетичного спряму-
вання. Причини цього, які 
всім відомі, мають систем-
ний економіко-соціаль-
ний характер, потребують 
окремого обговорення, 
аналізу, пошуку і, голов-
не, ефективної реалізації 
заходів для їхнього подо-
лання. Ми вже відчуває-
мо брак кваліфікованих 
фахівців — електриків 
усіх рівнів. На мій погляд, 
співпраця Львівської по-
літехніки з ПрАТ „Львіво-
бленерго“ дозволяє по-
слабити на регіональному 
рівні ці негативні тенден-
ції. Студенти знають про 
іменні стипендії Товари-
ства, факультативи, їх це 
цікавить. Група студентів 
для вивчення факульта-
тивних дисциплін фор-
мується наказом ректора 
Львівської політехніки на 
підставі їхніх заяв. Наказ є 
юридичною підставою для 
внесення результатів нав-
чання студентів із факуль-
тативних дисциплін у до-
датки до дипломів. Тобто 
це дуже серйозний процес 
і існує не десь на „папері“, 
для „галочки“.

— Є ще один важливий 
напрям співпраці — курси 
підвищення кваліфікації.

— Справді, ще один 
важливий і перспектив-
ний проект у нашій спів-             
праці — це організування 
та проведення довгостро-
кових курсів підвищення 
кваліфікації посадовців 
електроенергетики, на-
самперед для обласних 
енергопостачальних ком-
паній. Від 2015 року Ін-
ститут адміністрування 
та післядипломної освіти 
Львівської політехніки на 
базі нашої тоді ще кафед-
ри електричних систем та 
мереж (ЕСМ) і за активної 
підтримки ПрАТ „Львів- 
обленерго“ розпочав нав-
чання з підвищення ква-
ліфікації посадовців 6-ти 

категорій. 2016 року кіль-
кість категорій зросла до 
10-ти. Форма навчання 
— денна двотижнева з 
відривом від виробни-
цтва. Тематику і програми 
навчання укладено у спі-
вавторстві з ПрАТ „Львів- 
обленерго“ для всіх 10-ти 
категорій. Ці програми ми 
періодично оновлюємо та 
вдосконалюємо, врахову-
ючи пропозиції слухачів. 
До викладання на курсах 
залучаємо працівників 
Товариства та Львівської 
політехніки. Протягом 
двох років перепідготовку 
пройшли 530 слухачів із 
понад 10 обленерго та ін-
ших організацій України.

Окрім цього, періо-
дично виконуємо науко-
во-дослідні роботи, які 
потрібні Товариству. Так, 
у грудні-січні минулого 
навчального року ми пра-
цювали на субпідряді та 
виконували на замовлен-
ня ПрАТ „Львівобленерго“ 
роботу щодо оцінювання 
перспектив переведення 
електричних мереж на-
пругою 6–10 кВ одного з 
районів області на напру-
гу 20 кВ.

— Можливо маєте вже 
плани на нові проекти? 

— О, дай Боже, не втра-
тити ті проекти, які є (смі-
ється — авт.). Дуже до-
брим було б осучаснення, 
у тому числі за підтримки 
ПрАТ „Львівобленерго“, 
матеріально-технічної 
бази навчальних лаборато-
рій, а надто там, де студен-
ти здобувають практичні 
навички. Тим більше, що 
такий позитивний досвід 
ми набули ще 2014 року, 
коли на підставі догово-
ру Львівської політехніки 
з ТОВ „АББ ЛТД“ на базі 
нашої тоді ще кафедри 
ЕСМ було створено ла-
бораторії „Цифрові при-
строї релейного захисту й 
автоматики“ та „Технічна 
експлуатація підстанцій 
і керування електрични-
ми мережами“, оснащені 

сучасним електроустат-
куванням і цифровою 
технікою коштом групи 
компаній АВВ. Навчання в 
таких лабораторіях закрі-
плює знання і надає прак-
тичні навички, які будуть 
потрібні інженерові. І дру-
ге, було б непогано спіль-
но оцінити, як вплине на 
функціювання Товари-
ства подальший розвиток 
альтернативної енергети-
ки. Виокремити сильні та 
слабкіші сторони, визна-
чити можливості й ризи-
ки, бо все це відбувається 
на теренах Товариства, 
де задіяні фактично їхні 
електричні мережі. Також 
актуальним залишається 
збільшення кількості ви-
конуваних магістерських 
і бакалаврських робіт за 
темами, які цікавлять То-
вариство. 

— Що Ви хотіли б сказа-
ти студентам як майбут-
нім працівникам електро- 
енергетичної галузі?

— Я студентам завжди 
говорю: по-перше, тепер 
час такий, що люди, аби 
отримати певні знання, 
платять. Ви отримуєте не 
просто певні знання — 
ви отримуєте знання від 
фахівців своєї справи. Ці 
знання практичні, з тео-
ретичним обґрунтуван-
ням, які вам показують, 
що реально відбувається в 
царині електроенергетич-
ної галузі. Фахові знання 
дозволяють краще вико-
нувати роботу, де б ви не 
працювали. А здатність за-
своювати знання потрібна 
для виконання будь-яких 
робіт. В університеті най-
важливіше — отримати 
фундаментальну базову 
і практичну підготовку, 
здобути навички сприй-
мати інноваційні знання 
й оволодівати сучасними 
технологіями.

Галина ПЕТРУШКА,
начальник відділу                      

корпоративних зв’язків 
„Львівобленерго“
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до ювілею

Під прапором „Просвіти“
„Раби зростали до синів 
своєї України-матері“

Народжене й виховане в суспіль-
стві, у якому культивували образ ра-
дянської людини без національності 
й історичної пам’яті рідного народу, 
моє покоління виростало недовір-
ливим і замкнутим. Тільки вдома, 
утаємничено, батьки 
розповідали справж-
ню історію України й 
не довершену ними 
справу — побудову 
незалежної держави. 
Але в умовах страш-
ного тоталітарного 
режиму, під невсип-
ним оком КДБ, ком-
партії та комсомолу 
нас із дитинства вчили 
мовчати. На справж-
ній вчинок спроможні 
були лише одиниці, 
та й ті за вільну думку 
опинялися в могилах, 
радянських тюрмах, 
концтаборах чи божевільнях.

„Де зараз ви, кати мого народу?“ 
— писав Василь Симоненко й у 28 
років зовсім не добровільно пішов 
із життя. За нез’ясованих обставин 
убито Аллу Горську. У в’язничному 
карцері прийняв мученицьку смерть 
Василь Стус. Одягала „пурпуровий 
плащ“ і йшла „на ви“ Ліна Костен-
ко — і потім десятиліттями писала 
свої геніальні твори в шухляду. На 25 
років ув’язнення замість смертного 
вироку було „амністовано“ право-
захисника Левка Лук’яненка. Ми-
лосерднішою виявилася радянська 
система (чи, може, доля?) до братів 
Горинів, В’ячеслава Чорновола, Ми-
хайла Осадчого, Ірини та Ігоря Ка-
линців, які з ув’язнень таки вийшли 
живими й одразу продовжили бо-
ротьбу, випускаючи самвидавівські 
„Український вісник“, „Євшан-зіл-
ля“, „Кафедру“… 

Страшно було навіть брати в руки 
заборонені видання, але не читати їх 
вже було неможливо. Страшно було 
розшифровувати і множити магні-
тофонні записи нелегальних зібрань 
Гельсинської спілки, але про те, щоб 

цього не робити, не могло бути й 
мови. Страшно було збирати підпи-
си за державність української мови 
— за це відраховували з інститутів, 
виганяли з роботи… Але, мабуть, 
прийшла така година, коли з’явилося 
щось сильніше за страх. 

Чи то чорнобильський вибух зму-
сив замислитися над сенсом життя, 

чи то нова доба роз-
будила покоління, яке 
дозріло до почуття 
обов’язку перед своєю 
нацією? Що є найбіль-
шою цінністю у житті? 
— запитував тоді себе 
не один. Найперше, 
що спадало на гадку, 
було здоров’я, а коли 
розмірковував дещо 
довше, то доходив ін-
ших висновків. Навіщо 
здоров’я рабові? Щоб 
ще краще працювати 
на свого власника? На-
віщо здоров’я закуто-
му у кайдани в’язневі? 

Щоб продовжити свої муки? Свобо-
да особиста і свобода нації — ось без 
чого не можна бути 
людиною! І тільки 
власна справедлива 
держава зможе забез-
печити особисту сво-
боду! Такі думки до-
лали сумніви й страх 
і додавали снаги. Так, 
за Стусом: „Раби зро-
стали до синів своєї 
України-матері“.

Пам’ятаю кожно-
го, хто тоді ставив 
підпис під звернен-
ням за державність 
української мови. То 
був не просто підпис 
— то було випробу-
вання на громадян-
ську зрілість, сумління і мужність. 
За цим вчинком я формувала думку 
про рідних політехніків.

Пам’ятне 13 червня                            
1988 року

Пригадую, як 1988 року на аук-
ціоні гаварецьої кераміки, органі-
зованому Товариством Лева в Бер-
нардинському дворику, зібралася 

молодь. Там уперше почула заклик 
створити товариство шануваль-
ників рідної мови. А потім було 13 
червня…

…Того дня сіяв дощ, але біля 
клубу будівельників на вулиці 
В. Стефаника зібралися сотні кра-
ян — знайомих і незнайомих. Бра-
му було зачинено. Чутка про те, що 

секретар міськкому компартії Адам 
Мартинюк (той самий, якщо хтось не 
знає, що потім був депутатом Укра-
їнського парламенту, зневажаючи 
при цьому українську історію й ідею 
незалежності України) заборонив 
збори, викликала гнів і обурення. 
Хтось почав писати і збирати під-
писи під телеграмами протесту до 
„батька перебудови“ М. Горбачова 

та на адресу XIX парт-
конференції, яка мала 
проходити в Москві. 
А поруч — райвідділ 
МВС, мовчки снують 
нахмурені міліціян-
ти… У повітрі й у сер-
ці зависла тривога від 
усвідомлення того, 
що робиш щось недоз-
волене, небезпечне. 
Нерішучі погляди зу-
пинилися на постатях 
відомих і шанованих 
осіб: як поведуть себе 
вони? Роман Іваничук 
і Микола Колесса, не 
вагаючись, ставили 
свої підписи! І тоді до 

петиції простягнулися сотні рук.
Хтось запропонував піти до 

Франкового монумента і там, про-
сто неба, провести збори. Хтось 
закликав влаштувати пікети перед 
міськкомом партії. Юрба рушила. 
Ми йшли на пораду до Каменяра.

Не маючи досвіду проведення пу-
блічних акцій, вийшов на підмурівок 
пам’ятника ініціатор й організатор 
заходу молодий інженер з ВО „Кі-Початок у числах 34, 35



ч. 36 [2996]
30 листопада — 6 грудня 2017 15ПРОСВІТА

рада інформує 

Про з’їзд „Просвіти“, нескорених політехніків                           
і свято Миколая

Такими були головні питання до обговорення на черговому 
засіданні ради „Просвіти“ Львівської політехніки.

Заступник голови університет-
ської „Просвіти“ делегат Х з’їзду 
Всеукраїнського товариства „Про-
світа“ Надія Любомудрова розпові-
ла про найважливіші теми, які обго-
ворювали просвітяни, та завдання, 
що визначив з’їзд на найближчий 
період. 

Знову гострим, сказала вона, 
стояло питання утвердження укра-
їнської мови в освіті та культурі. 
Зокрема, голова Товариства Павло 
Мовчан підкреслив, що просвітяни 
повинні формувати єдність нації, 
соборність держави і працювати над 
культурологічним та інформацій-
ним характером концепції сучасної 

України, утвердженням українсько-
мовного середовища в реаліях сього-
дення, культурно-мовному аспекті 
ЗМІ тощо. У співдоповіді голова 
Львівської організації Товариства 
Ярослав Пітко наголосив на важли-
вості визначення статусу ВУТ „Про-
світа“ на державному рівні.

Не одностайно, але більшістю го-
лосів делегати знову обрали головою 
Павла Мовчана.

Відповідно до завдань Товари-
ства, визначених в ухвалі з’їзду, рада 
„Просвіти“ Львівської політехніки 
окреслила коло найважливіших пи-
тань для своєї діяльності, зокрема — 
виховання національної свідомості 

й утвердження української мови в 
студентському середовищі.

Член ради „Просвіти“ Ярослава 
Величко повідомила, що віднайде-
но матеріали виставки про репресо-
ваних політехніків, яку просвітяни 
експонували на початку 90-х у По-
літехніці, про те, що доцент Богдан 
Левик в архівах КДБ вивчає справи 
інших підпільників і за ними редак-
ція підготує публікації в „Аудито-
рії“. Рада ухвалила: у новому році до 
Дня героїв організувати вечір пам’я-
ті та виставку про політехніків, які 
боролися за волю України. 

Не забули і про дітей героїв ни-
нішньої війни та подарунки для них 
від святого Миколая.

Марія БУЦМАНЮК

нескоп“ Ігор Мельник (на світлині). 
Уперше промовляли перед такою 
„авдиторією“ Іван Макар, Василь Ре-
петило, Ярослав Путько, Павло Ше-
ремета, Юрій Волощак та інші. Ма-
гічно діяли на збурений люд виступи 
Михайла Гориня, Ірини Калинець, 
Романа Крип’якевича, Ганни Іва-
ницької. Важко пригадати сьогодні 
всіх, хто виступав на тому першому 
імпровізованому мітингу. Зрештою, 
тоді я мало кого з них знала „в облич-
чя“. Але відчувала, як у цей час юрба 
ставала громадою, промовці — ліде-
рами, слово означало дію. Перед гра-
нітною постаттю Каменяра створю-
вали Товариство, обирали його раду. 

То було перше несанкціоноване 
віче у Львові, після якого покоти-
лася лавина багатотисячних зібрань 
— 16, 21 червня, 7 липня, 4 серпня і 
т.д., і т.д. Людей розганяли собака-
ми, били ґумовими кийками, заляку-
вали, але кожного разу їх збиралося 
дедалі більше й більше. Забороняли 
біля Франка — приходили до Опер-
ного, забороняли там — збиралися 
коло ратуші, розганяли в середмісті 
— багатотисячними колонами ви-
рушали на стадіон „Дружба“ (тепер 
„Україна“). Співали „Заповіт“ і „Мо-
литву за Україну“. Уперше за довгі 
роки над Львовом залунало франкове 

„Не пора, не пора, не пора москалеві 
й ляхові служить“ та „Ще не вмерла 
Україна…“. Не тільки старші — мо-
лодь знала мелодію і слова забороне-
них пісень! Як много важить слово! 
Рідне слово, українське слово, уярм-
лене бандою окупантів, які взяли на 

себе право вершити долі народів, 
вирвалося рідною піснею, яка жила 
в серцях усіх поколінь. Ось що таке 
голос крови, ось що таке „Просвіта“!

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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квест

Студенти по-особливому 
вшанували пам'ять жертв 
Голодомору
Студентський квест пам’яті 

жертв Голодомору 1932–33 ро-
ків відбувся 22 листопада. Третьо-
курсники ІГСН напряму соціоло-
гія ініціювали проведення такого 
заходу передовсім для того, щоб 
стимулювати молодь — своїх ко-
лег перших-третіх курсів із різних 
напрямів свого інституту до погли-
блення знань з історії, а також — 
зібрати матеріал для навчального 
предмету етносоціологія про істо-
ричну, колективну пам’ять, проце-
си і механізми її транслювання.

— Ми хотіли визначити процеси 
транслювання історичної пам’яті, 
про такі важливі дати. Власне кажучи, 
тому обрали Львів, де Голодомору не 
було, але в пам’яті народу мусила ця 
інформація зберегтися. А також, щоб 
ще раз засвідчити єдність українців: 
наші земляки, які в той час жили під 
польською владою, відчували свою 
єдність із Україною підрадянською і 
солідаризувалися. Ми вибрали не всі 
точки, пов’язані з Голодомором, а 
лише частину пам’ятних місць, які роз-
міщено в центральній частині, — роз-
повів співорганізатор заходу доцент 
кафедри соціології ІГСН Віктор Савка.

Розпочався квест біля пам’ятника 
Жертвам комуністичних злочинів, а 
завершили біля пам’ятника Митропо-
литові Шептицькому, бо він був одним 
із тих, хто доклався до розголосу ін-
формації про трагедію в Україні. 

До гри студенти-третьокурсники 
готувалися кілька тижнів, вишукуючи 
різноманітну інформацію та місця, 
пов’язані з темою Голодомору в на-
шому місті.

— Були складні моменти. Особли-
во, коли шукали окружний суд. Ми 
наївно подумали, що це сучасний суд 
у районі вокзалу, тож бігали туди, а 
треба було йти на вул. Кн. Романа. А 
загалом дізналися чимало цікавого, 
зокрема відкрили для себе багато ви-
значних місць, — каже учасник квесту 
другокурсник Максим Прокопець.

Команда переможців (на світли-             
ні) — першокурсники Марія Кости-

шин, Володимир Кузьмочко, Мар’яна 
Лата, Наталія Луценко, Ангеліна Ма-
зур поділилися враженнями від квесту:

— Нам було легко, бо ми ж готу-
валися. Щоправда, зробили одну по-
милку, та потім логічно подумали і 
швидко виправили. Ми переплутали, 
де український політичний діяч, кра-
йовий провідник ОУН Микола Лемик 
очікував свого вироку. Спершу подума-
ли, що в готелі, де мешкав, а виявилося, 
що у в’язниці, — кажуть переможці. — 
Такі змагання потрібні. Можна було б і 
щомісяця провадити, приурочуючи до 
різних історичних дат. Це сприяло б 
кращому знанню історії. Нам дуже спо-
добався цей квест, а якби він був між-                                                                                                                      
інститутський, це було б ще цікавіше та 
азартніше. Маємо багато позитивних 
емоцій. 

Загалом у грі взяло участь п’ятнад-
цять команд, у кожній по п’ять учасни-
ків. Методичну допомогу в організації 
квесту надавала кафедра соціології 
ІГСН у рамках курсу етносоціології та 
Регіональний центр вивчення Голодо-
мору і Голокосту. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

СКУ закликає міжнародне 
співтовариство зміцнити 
свої зусилля, спрямова-
ні на дальше підвищення 
міжнародної обізнаності 
про Голодомор та сприян-
ня визнанню цієї траге-
дії актом геноциду всіма 
урядами держав світу та 
ООН. 25 листопада міжнарод-
на спільнота приєдналася до 
світового українства у вшану-
ванні жертв Голодомору, який 
залякав, але не зламав україн-
ську націю в своєму прагненні 
жити в гідності та на свободі.

Минулого тижня й у вихідні в 
Україні та світі вшановували 
жертв геноциду нашого на-                                                                            
роду — Голодомору 1932–33 рр.                                                         
У різних країнах світу відбули-
ся поминальні заходи. Зо-
крема в Талліннському музеї 
окупацій (Okupatsioonide 
muuseum) відкрили тематич-
ну фотовиставку „Голодомор 
1932–1933. Трагедія україн-
ської нації“, на яку запросили 
й українських вояків, котрі 
зараз перебувають на реабілі-
тації в Естонії. Масові заходи 
відбувалися в наших містах і 
селах, де всі разом, об’єднані 
молитвою, хвилиною мовчан-
ня та запаленими свічками на 
підвіконнях, згадували невин-
но убієнних земляків. Також 
масово у Фейсбуці українці 
ділилися жахливими історія-
ми своїх родин, у яких дивом 
удалося вижити по одній-дві 
особи. 

Знана журналістка, письмен-
ниця, історикиня, лауреатка 
Пулітцерівської премії Енн 
Еплбаум презентувала в 
Києві книгу про Голодомор 
в Україні „Червоний голод. 
Війна Сталіна з Україною“. 
Книга пояснює радянську 
політику щодо України. Стає 
зрозумілим підґрунтя Голодо-
мору і також те, що для Сталіна 
Україна була екзистенційною 
проблемою. За її словами, пла-
нують перекласти книгу укра-
їнською мовою, можливо, буде 
і російський варіант. Авторка 
наполягає, що Голодомор — це 
акт геноциду.

За матеріалами інформагенцій
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цікава молодь

Каріна Павленко — дівчина,                 
яка вимріяла собі Львів
Бувають мрії настільки вимріяні, до деталей уявлені, що 

просто мусять збуватися. Змалку другокурсниця ІНПП Каріна 
Павленко уявляла, як буде юристом. Навіть дитячі ігри стосувалися 
укладання різноманітних угод, роботи з „документами“, які вона 
старанно вискладувала та розсортовувала. А ще в мріях був                              
Львів — з красивою архітектурою, звивистими вулицями.

— Я часто з бать-
ками приїжджала до 
Львова. Мріяла, що 
навчатимусь у цьо-
му місті. Коли мене, 
ще малу, запитували, 
ким хочу стати, то ка-
зала юристом і навча-
тимусь саме у Львові. 
Підбираючи місце 
навчання, найпріо-
ритетнішою для себе 
поставила Львівську 
політехніку. Таке рі-
шення було однознач-
ним, коли перегляну-
ла на сайті можливо-
сті, які тут пропонують. Адже це не 
лише навчання, а й студентське са-
моврядування, різна самодіяльність 
та й красива архітектура, — я була 
в захопленні. Коли вперше зайшла 
до Політехніки, то мені здалося, що 
потрапила в казкову будівлю — таку 
велику і красиву, — каже Каріна. 

Активності дівчині ніколи не 
бракувало. У школі брала участь у 
шкільному самоврядуванні — була 
міністром фінансів. Каже, що не вміє 
просто відпочивати, а завжди знахо-
дить для себе якесь цікаве заняття, 
а ще чимало уваги приділяє само-
розвитку, охоплюючи різноманітні 
сфери. 

— Я стараюся постійно бути в 
русі. Долучаюся до різної діяльно-
сті, хоча і вчитися подобалося й по-
добається. Пригадую, коли в 10 класі 
ми почали вивчати правознавство, я 
настільки захопилася, що мені лише 
підручника було замало — практично 
до кожної теми вишукувала додатко-
ву інформацію в інтернеті. Зрештою, 
цей предмет давався мені особливо 
легко, — додала моя співрозмовниця.

Особливу увагу Каріна приділяє 
розподілу свого часу. Каже, що вста-
новлюючи межі для виконання того 
чи іншого завдання, краще мобілізує 

свої зусилля і завдяки 
цьому значно більше 
встигає. Їй подоба-
ється порядок у всьо-
му. Тому завжди все 
сплановує наперед, а 
також любить гарно 
все розставляти на 
свої місця.

Студентка пере-
конана, що юриспру-
денція — це особлива 
наука, яка дає фунда-
мент для будь-якої 
діяльності та й, зреш-
тою, для того, щоб за-
радити собі у житті. 

Бо кожна людина повинна знати свої 
права та межі відповідальності. 

Каріна каже, що особливість нав-
чання на правничому напрямі — це 
передовсім навички роботи з пер-
шоджерелами, правильне розуміння 
законів та вміння відстежувати їхні 
зміни. 

— Коли з’явився предмет „Орга-
нізація судових та правоохоронних 
органів“, ми зрозуміли, що означає 
— вміти працювати зі законами. 
Адже специфіка в тому, що законо-
давство досить часто зазнає змін. 
Нас якраз і навчили, як правильно 
відстежувати всі ці зміни. Мені це 
добре вдається. Важливу роль віді-
грає й те, що ми багато вчимося на 
практиці. Приміром, на предме-
ті „Соціологія конфлікту“ вивча-
ли збройний конфлікт, беручи для 
прикладу ситуацію війни на сході 
України. Окрім того, розглядали 
тему корупції та способи боротьби 
з нею, — зазначила Каріна.

Поза навчанням дівчина приді-
ляє час своєму давньому хобі — фо-
тографуванню. Захопилася ним ще у 
старших класах. Тоді щодня носила 
фотоапарат і фотографувала своїх 
друзів, пейзажі, багато робила ре-
портажних кадрів.

— Надзвичайно люблю фотогра-
фувати. Бо через світлини можна 
передати красу, доброту, емоції — 
те, що не завжди люди помічають, а 
фотографові вдається це виловити. 
Інколи через об’єктив бачу справді 
фантастичні ракурси. Буває, просто 
побачу щось і вже знаю, з якого ра-
курсу це краще виглядатиме.

Подобається Каріні й дизайн, 
оформлення інтер’єрів. Часто щось 
компонує, щоб створити новий об-
раз чи якусь особливу атмосферу. 
Тут, в університеті, теж знаходить 
чимало зацікавлень і можливостей 
для творчості. Також бере активну 
участь у діяльності студентського 
самоврядування інституту. Дівчина 
постійно долучається до підготувань 
різноманітних заходів, обговорень, 
робить афіші та плакати до різних 
свят, а також оформлювала фото- 
звіти після святкувань, приурочених 
до річниці вшанування пам’яті Івана 
Франка, про життя Тараса Шевчен-
ка тощо. Каже, що взагалі не вміє 
зупиняти свою увагу лише на чомусь 
одному, а більше притаманно займа-
тися багатьма справами, які врешті 
гармонізуються.

Ще Каріна надзвичайно любить 
слухати музику. Навіть учиться 
лише під музику. Також подобається 
читати різноманітну літературу про 
архітектуру, історію, зокрема захоп- 
люється історією свого улюбленого 
Львова. 

—Я дуже гостро відчуваю і реагую 
на будь-яку несправедливість. Най-
перше, що в таких випадках прагну 
— докласти всі зусилля для того, 
щоб справді добро перемагало зло, 
щоб не було несправедливості. Тож 
для мене здобуття фаху є першим 
кроком для цього. Звичайно, знач-
но простіше говорити, як все пога-
но, але натомість нічого не робити. 
Якщо не спробувати, то й не знати-
меш, чи спроможний щось змінити, 
чи ні. Переконана, що навіть одна 
людина спроможна на багато що, а 
якщо будуть однодумці, готові до 
такої діяльності, то обов’язково буде 
результат, — підкреслила наостанок 
Каріна Павленко.

Наталія ПАВЛИШИН

| С
ві

тл
ин

а 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин



ч. 36 [2996]
30 листопада — 6 грудня 201718 ЗДОРОВ'Я

інфекційна хвороба

ВІЛ — не вирок, якщо його лікувати
Щороку перший день зими нагадує нам про проблему хворих на ВІЛ і 

СНІД. Наскільки це актуально тепер? Як застерегтися від вірусу? Як 
жити тим, у кого виявили недугу? На ці запитання відповідає Сергій Ми-
ронюк, координатор проектів Благодійного товариства „Мережа людей, 
які живуть із ВІЛ/СНІД“.

— Наскільки проблема 
актуальна сьогодні? І чи 
вона кричуща?

— Кричуща тоді, коли 
ВІЛ виявляють у когось із 
твоєї сім’ї, бо хвороба не-
виліковна й викликає бага-
то чинників — стрес, важ-
кі психологічні травми, 
напругу. Однак вона має і 
соціальний складник, адже 
далеко не всі охоче пого-
джуються на діагностику, 
а тим паче — на лікування. 
Хворі потребують супро-
воду соціального праців-
ника, бо вони знаходять 
собі багато виправдань, 
щоб не лікуватися, — ро-
бота, важливі справи, а 
якщо це наркоман, то він 
лише думає, де наркотик 
роздобути. У такому стані 
людина потенційно поши-
рює епідемію. Більшість 
пацієнтів — із уразливих 
груп населення: спожива-
чі ін’єкційних наркотиків, 
жінки комерційного сек-
су, гомосексуалісти, люди 
з місць позбавлення волі. 
Отож, проблема є і про неї 
треба говорити. До того ж, 
за статистикою, є динаміка 
приросту — щороку при-
близно 300 осіб в області. 
Це все — люди працездат-
ного віку, більше чолові-
ків, приблизно 60%. Такий 
приріст пояснюємо тим, 
що років 10–20 тому серед 
молоді була епідемія нар-
команії, зокрема ін’єкцій-
ної, а тепер „повилазили“ 
їхні недуги. 

— Яке лікування на сьо-
годні пропонує медицина? 

— На початку 90-х ВІЛ 
і СНІД звучали як вирок. 
Нині це далеко не так, 
адже є ефективна антире-

тровірусна терапія. Безоп-
латна. Ліки треба вживати 
щодня, у визначений час, 
часто навіть двічі на день. 
І що раніше почати ліку-
вання, то менше негатив-
них наслідків. На жаль, ба-
гато хворих виявляємо на 
3–4 стадії, а це вже СНІД, 
тому імунітет на нулю, 
чіпляються всі хвороби, 
особливо туберкульоз, 
токсоплазмоз тощо. За та-
ких обтяжливих обставин 
хворого витягнути важче. 
Але коли недугу виявити 
на початку, то лікування 
простіше, а психологічний 
стан менше травмований. 
Якщо діагностують 3–4 
стадію, це означає, що лю-
дина захворіла років 10–12 
тому і якби звернулася до 
лікарів тоді, то на сьогодні 
була б лише частиною ста-
тистики.

Лікування дає пози-
тивні результати. Коли 
жінка на початку вагіт-
ності дізнається про свою 
ВІЛ-інфекцію і починає 
вживати антиретровіру-
сну терапію, то дуже ве-
лика ймовірність, що її 

дитина народиться здоро-
вою. Медикаменти також 
діють так, що вірус не пе-
редається через статевий 
зв’язок.

— На сьогодні є три 
джерела поширення ВІЛ-ін-
фекції, а чи „географія“ ста-
ла ширшою? І чи хвороба має 
характерні симптоми?

— Лише три — через 
статевий зв’язок, кров і 
вертикальний — від хво-
рої мами до зачатої дити-
ни. Усі інші версії (укуси 
комах, спільний посуд, 
поцілунки) — це міфи. 
Дуже мінімальні шанси 
підхопити ВІЛ у стомато-
лога чи гінеколога. Річ у 
тому, що у зовнішньому 
середовищі вірус має дуже 
низьку життєздатність, 
тому якщо ВІЛ-інфікова-
на кров потрапить у по-
вітря, то впродовж доби 
її вірус фактично загине. 
На Львівщині перева-
жає статеве передавання. 
Особа, яка має за місяць 
2–3 статевих партнерів, 
уже у групі ризику. Через 
наркотичні шприци тепер 
ВІЛ переходить менше, 
адже переважає таблето-
вана форма вживання нар-
котиків. 

ВІЛ не має характерних 
ознак, тому спершу роз-
вивається безсимптомно. 
Потім виникає втома, сла-
бість, пітливість, підви-
щується температура тіла, 
людина починає значно 
частіше хворіти. На таке 
треба звернути увагу. 
Зрештою, лікарі повинні 
радити потенційним хво-
рим раз на півроку здати 
аналізи. Такі рекомендації 
ВООЗ. 

— Чи складно діагносту-
вати ВІЛ?

— Зазвичай кров для 
аналізу беруть із вени і на 
результат треба чекати два 
тижні. Але є експрес-тес-
ти, які спрощують цю про-
цедуру до 15–20 хвилин, 
і кров достатньо здати з 
пальця. На сьогодні дер-
жавні поліклініки та лікар-
ні ще не мають такого об-
ладнання, але за два тижні 
до 1 грудня ми там прово-
димо експрес-тестування. 
Цього року — у полікліні-
ці на Симоненка і в лікарні 
швидкої допомоги. Отож, 
цілком анонімно, швидко 
і безоплатно можна дізна-
тися про свій статус.

Від потрапляння вірусу 
в організм і до його вияв-
лення минає півроку. Тому 
аналізи треба здавати пов-
торно, бо першого разу 
можна потрапити у цей 
піврічний проміжок, так 
зване „вікно“.

— Як убезпечитися від 
хвороби?

— Вести нормальний 
спосіб життя — не вдава-
тися до наркотиків, бути 
впевненим у своєму стате-
вому партнерові. Ін’єкцій-
ним наркозалежним — об-
мінювати вживані шприци 
у відповідних пунктах і на-
магатися перейти на табле-
товані форми. Звісно, якщо 
здорова людина випадково 
вкололася якоюсь голкою, 
то, попри мінімальний ри-
зик, треба здати аналіз. А 
ВІЛ-інфіковані повинні 
вести звичний спосіб жит-
тя, якісно і вчасно вжива-
ти терапію. Коли якомога 
більше людей лікується, 
тоді темпи хвороби змен-
шуються. Наразі рано про 
це говорити, але, думаю, 
за такого сприйняття че-
рез 3–8 років хворих по-
меншає.

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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Трансформація пінобабла

Що зробити з повітряно-бульбашковою плівкою, в яку була 
загорнута вовна для валяння? Її так просто, без жалю, не 

викинеш, бо ж то цілі рулони… Трохи поміркувавши, мисткиня 
Наталя Шимін вирішила створити… український килим. У галереї 
„ІконАрт“ 21 листопада вона представила свою „Трансформацію“ — 
текстильний проект, у котрому традиція та сучасність переплелись.

Звісно, це несправжні килими, це 
радше три арт-об’єкти, стилізовані 
під українські килими, які ми могли 
бачити вдома в наших бабусь чи у му-
зеї. Над їхнім створенням мисткиня 
працювала півтора року — у кожен 
маленький пухирець плівки потрібно 
було вкласти різнобарвні шматочки 
тканини, що в підсумку мало утвори-
ти суцільну картину-візерунок. На-
талія Шимин каже, що за цей час мог-
ла би навіть виткати таких килимів 
три: „То як медитація — звичайними 
манікюрними ножичками годинами 
рухаєш туди-сюди… Але я люблю ме-
дитувати“.

Килими „Трансформації“ мають 
своїх прототипів. Першим килимом, 
який і дав поштовх ідеї створити щось 
подібне, став килимок, який хтось ки-
нув у під’їзді під ноги. Другий — ки-
лим, котрий використовували в пер-
формансі „Посеред раю на майдані“ 
в київському Театрі ім. І. Франка. А 

третій — гуцульський, тепер — з ав-
торським QR-кодом.

Мисткиня давно експериментує 
з технологіями, в яких проявляється 
дотичність текстилю до актуального 
мистецтва. Їй також близька тема на-
ціональної ідентифікації через тек-
стиль. У „Трансформації“ вона все це 
змогла об’єднати.

Чоловіки про себе і про жінок
Чоловік, перевтілений у жінку, чоловік, який намагається роз-

гледіти в собі не лише чоловіче, а й жіноче начало, так часто 
суспільством тавроване в ньому — у галереї „Зелена канапа“ друга 
частина фотопортретного проекту „Жінка. Чоловік“ Інни Шинка-
ренко.

Два роки тому фотограф і геш-
тальт-психолог Інна Шинкаренко 
представила виставку „Жінка. Чоло-
вік“ — на фото відомі й успішні жін-
ки постали у двох іпостасях — своїй, 
жіночій, і придуманій, чоловічій. По-
ряд зі світлинами можна було прочи-
тати враження учасниць проекту від 
участі у фотосесіях, розповіді про ті 
внутрішні перетворення, відкрит-
тя, які вони здобули внаслідок них. 
Оскільки публіка й мас-медіа вияви-
ли велике зацікавлення проектом, ви-
ставка мандрувала Україною, авторка 
надала проекту продовження — ви-
рішила сфотографувати в дуальному 

стилі й чоловіків. Експериментува-
ти разом із нею погодилися відомі 
чоловіки-львів’яни й кияни, як ось 
художник Влодко Кауфман, співак 
і директор Палацу мистецтв Юрій 
Гнатковський, актор-курбасівець 
Микола Береза.

Власниця галереї „Зелена кана-
па“ Олеся Домарадзька на відкритті 
виставки зауважила, що відразу було 
зрозуміло, що „чоловіча частина“ 
проекту буде складнішою — чоло-
вікам перевтілюватися важче, вони, 
згідно зі суспільними приписами, 
можуть бути якими завгодно, тільки 
не жіночними. І справді, погодилася 

Інна Шинкаренко, знімати чоловіків 
було й цікаво — відкривала для себе 
несподівані речі про жінок, і склад-
но.

Суб’єктивно: сфотографовані 
чоловіки мені подобаються в їхній 
природній ролі більше, навіть якщо 
вони й замкнуті, і серйозно-мужні, 
і відсторонено-замріяні. Бо чомусь 
ті образи жіночі, які вони спробува-
ли створити, одягши один і той же 
халат (може, фотографу треба було 
підібрати їм різний одяг?), викликав 
у мене спротив: жінки з їхньої подачі 
часто екзальтовані як позитивно, так 
і негативно. Поза тим, Інна Шинка-
ренко підняла тему, яка примусить 
замислитися обидві статі про себе й 
один одного.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Кафедра ДОА Львівської полі-
техніки й видавництво „Лео-
поль“ репрезентували другий 
том графічного роману „Герой 
поневолі“. Зустріч відбулася в 
Політехніці за участі студентів і 
авторів цього проекту — двотомо-
вої графічної адаптації історичної 
повісті Івана Франка — художни-
ка Міхая Тимошенка та видавця 
Кирила Горішнього.

Експериментальну постановку 
вистави „Калігула“ за твором 
Альбера Камю запропонував 
Львівський академічний драма-
тичний театр ім. Лесі Українки. 
У постановці творчого тандему 
режисера Олексія Кравчука і 
художника-сценографа Олексія 
Хорошка глядач впізнає символи 
тоталітарних імперій. У „Калігулі“ 
звучить музика наживо від гурту 
The Glass.

Від 1 до 10 грудня в Україні та 
Польщі лунатимуть концерти 
масштабного міжнародного 
джазового фестивалю Jazz Bez. 
Цієї зими фестиваль уперше відбу-
деться у Стрию та вдруге у Дрого-
бичі. У Jazz Bez візьме участь понад 
60 музикантів зі США, Канади, Ав-
стралії, Великої Британії та інших 
країн світу. Центром фестивалю 
залишається Львів.

За матеріалами інформагенцій
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 • У спортивному комплексі 
Політехніки відбувся чемпіо-
нат Львівської області з гирьо-
вого спорту серед дорослих 
та молоді. Студентка Техно-
логічного коледжу Львівської 
політехніки Христина Винник 
(група ДЗМ-31) здобула перше 
місце у двох вагових категорі-
ях — серед дорослих вагою до 
68 кг та серед дівчат вагою до 
63 кг. Готував чемпіонку до зма-
гань старший викладач кафедри 
фізичного виховання Василь 
Світлик.

 • Борчині Львівської політех-
ніки — срібні, а борці — брон-
зові призери відкритого Кубку 
Львівщини з вільної боротьби серед 
студентських команд. Відповідно 
до програми, спортсмени змагалися 
стінка на стінку в 10 вагових катего-
ріях. Команда жінок Львівської полі-
техніки змагалася з представницями 
Львівського національного універси-
тету ветеринарної медицини та біо-
технологій ім. С. Ґжицького (рахунок 
— 3:7) і в підсумку посіла друге місце. 
Серед чоловіків студентська команда 
Львівської політехніки змагалася з 
командою Національної академії су-

хопутних військ ім. П. Сагайдачного 
(рахунок — 7:3) і у фіналі посіла тре-
тє місце. Перехідний Кубок із віль-
ної боротьби серед студентів здобула 
команда Львівського національного 
університету ветеринарної медици-
ни та біотехнологій ім. С. Ґжицького, 
перемігши ЛДУФК ім. І. Боберського 
з рахунком 8:2.

 • Завершилась Універсіада Львів-
щини з баскетболу серед жіночих 
команд. У змаганнях узяли участь 
представниці семи ВНЗ Львівщини. 

У підсумку вкотре підтвердили 
лідерську позицію вихованки 
ЛДУФК ім. І. Боберського, срі-
бло вибороли студенти Львів-
ської політехніки, а бронзу — 
збірна команда ЛНУ ім. І. Фран-
ка.

 •  Студенти Львівщини здійс-
нили крос-похід на гору Ключ. 
Після параду, оцінювання вмінь 
студентів облаштовувати біву-
аки та табір, туристично-спор-
тивної естафети, конкурсу фо-
тографій команди продовжили 
боротьбу за першість у конкурсі 
в’язання туристичних вузлів і 
розпочали крос-похід з еле-
ментами орієнтування на гору 

Ключ. У загальнокомандному залі-
ку перше місце вибороли студенти 
ЛДУФК ім. І. Боберського, друге 
місце посіла команда ЛНАУ, третє 
— спортсмени-політехніки. Поза 
трійкою призерів опинилися сту-
дентські команди ЛНУ ім. І. Франка 
(четверті), Львівського інституту 
економіки й туризму та НЛТУ Укра-
їни (однакова кількість балів, розді-
лили п’яте місце).

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Як горіти, та не перегорати
Відсутність мотивації вчитися чи працювати не завжди пов’язана 

з нашим неправильним вибором професійного напряму. 
Причиною цього, а також роздратування, безсоння або, навпаки, 
сонливості може бути емоційне вигорання. Це коли організм волає 
„баста!“, а ви йому кажете — „ні, вйо!“. Як зупинитися і, взагалі, як 
запобігти такій критичній ситуації, пояснювали на майстер-класі 
Школи розвитку SPE.

Емоційне вигорання не падає 
нам, як сніг на голову, воно є ре-
зультатом накопичення втоми, яка 
за певних обставин дає ефект вис-
наження, спустошення і втрати від-
чуття радості від життя. „Для нашо-
го мозку нема різниці, чи правдива 
втома (тоді наші рухи сповільнені, 
вмикається гальмівний процес), чи 
демонстративна (вдаючи втомле-
ність, запобігаємо якимсь небажа-
ним для себе діям), — каже тренер 
Школи розвитку SPE, автор і веду-
чий курсу „Розвиток навиків само-
лідерства“ Андрій Манько. — Втома 
регулюється тими ж ділянками моз-

ку, які відповідають за емоції. Якщо 
не звертати уваги на себе, на свої 
потреби, то рано чи пізно накопи-
чена втома стане фундаментом для 
емоційного вигорання“.

Запобігти емоційному виго-
ранню допоможуть три складники: 
внутрішній, зовнішній та чинники 
самореалізації. До внутрішнього 
складника належить уважне ставлен-
ня до себе на фізичному й емоційно-
му рівнях. Тобто не треба нехтувати 
своїми фізіологічними потребами у 
сні, їжі чи русі, потрібно вміти ке-
рувати своїми емоціями. Зовнішній 
складник — це наші соціальні кон-

такти, взаємодія з рідними, друзями 
й незнайомцями. З деструктивними 
особами інколи ліпше не комуніку-
вати, а, загалом, ефективно спілку-
ватися можна навчитися за допомо-
гою тренінгів, практики. Чинники 
самореалізації — це наша громад-
ська діяльність, робота, хобі.

Імовірність виникнення емоцій-
ного вигорання дуже висока, якщо 
кожен або навіть два з цих складни-
ків у вас проігноровані: ви не від-
почиваєте тоді, коли хочете, у вас 
погані стосунки з людьми і ви не за-
доволені своєю роботою, не маєте 
хобі. Якщо ж самореалізація у вас на 
високому рівні, дозвілля змістовне, 
сну вдосталь, але бракує, скажімо, 
гармонійних взаємин, то емоційне 
вигорання вам не загрожує — вреш-
ті-решт цей другий складник, якщо 
будете над ним працювати, надолу-
жите.

Наталя ЯЦЕНКО
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 32
Горизонтально: 7. Сомбреро. 8. Карфаген. 9. Атос. 12. Кант. 13. Епіфора. 14. Екран. 
16. Салон. 18. Верства. 19. Іпотека. 20. Делеґат. 21. Сплав. 22. Каракас. 25. Скрипка. 
27. Кантата. 28. Гонта. 30. Канна. 31. Пікадор. 32. Роги. 33. Айва. 34. Вернісаж. 35. Ві-
зажист.

Вертикально: 1. Гороскоп. 2. Тритон. 3. Пресерва. 4. Маскарад. 5. Сфінкс. 6. Перемога. 
10. Гідропоніка. 11. Контрабанда. 15. Антракт. 17. Америка. 23. Абориген. 24. Скипидар. 
25. Сатрапія. 26. Контраст. 29. Анонім. 30. Кавказ.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 34
Горизонтально: 3. Бравада. 7. Варан. 8. Лідер. 10. Двері. 12. Готівка. 13. Ярмарок. 14. Ри-
тон. 16. Азарт. 18. Катер. 19. Катакомби. 20. Осока. 22. Расін. 24. Оскар. 26. Акробат. 
28. Комедія. 29. Рампа. 30. Булка. 31. Радар. 32. Аметист.

Вертикально: 1. Оренда. 2. Ідилія. 4. Валенса. 5. Залізо. 6. Декада. 9. Кобилянська. 
11. Хореографія. 15. Нюкта. 16. Актор. 17. Туман. 18. Крило. 21. Кворум. 23. Сегмент. 
25. Стелаж. 27. Травма. 28. Карась. 

Відповіді на кросворд, 
опублікований                           

у числі 35
Горизонтально: 1.  Грейпфрут 
6. Уранія. 7. Ураган. 10. Парнас. 
12.  Арбітр. 17.  Тотем. 18.  Карат. 
19. Поні. 20. Делі. 21. Архіпелаг. 
23. Апаратура. 27. Уран. 28. Тире. 
29. Томат. 30. Карук. 32. Танкер. 
33. Галера. 36. Клапан. 37. Моде-
на. 38. Чугайстер.

Вертикально: 2. Емір. 3. Рено. 
4.  Граніт. 5.  Гамбіт. 8.  Гавана. 
9.  Стопер. 11.  Сатир. 12.  Аорта. 
13.  Репертуар. 14.  Амфітріта. 
15.  Еклектика. 16.  Спідометр. 
22. Баштан. 24. Памір. 25. Рарог. 
26. Сигара. 29. Текіла. 31. Коліно. 
34. Ранг. 35. Корт. 

Горизонтально:
5. Запас провіанту для армії, експедиції. 8. Короткий 
вірш сатиричного змісту, спрямований проти окремої 
особи. 10. У країнах Сходу — князівство, держава, очо-
лювана еміром. 11. Персонаж трагедії „Отелло“ В. Шек-
спіра. 13. Ця дівчина кинула виклик богині Афіні, за що 
розгнівана небожителька перетворила її на павука. 
14. Розділ, підрозділ, графа в газеті, часописі. 15. Спе-
ціально розроблений режим харчування людини. 17. Не-
величкий громадський сад у місті. 18. Артист цирку, який 
виконує комедійно-буфонадні ролі. 20. Людина з дуже 
гучним голосом. 22. Місто у США, адміністративний 
центр штату Джорджія. 24. Пристрій, у вигляді рупора, 
для підсилення звуку голосу. 26. Військове звання ви-
сокого командного складу у військово-морському фло-
ті. 28. Хімічний елемент, миш’як. 29. Водний простір 
поміж материками. 31. Щоденна п’ятиразова молитва 
в мусульман. 33. Той, хто набув досвіду, знань унаслі-
док практичної діяльності. 35. Дуже швидкий музичний 
темп. 36. Найбільше озеро Австралії. 38. Поле, де зібра-
но злакові рослини й залишилися лише рештки зрізаних 
стебел. 39. Постійний мистецький колектив, який кон-
цертує. 40. Людина, що має хворобливий потяг до пись-
менництва, але не має відповідних здібностей.

Вертикально: 
1. Музичний ансамбль із чотирьох виконавців. 2. Части-
на зали для глядачів. 3. Струнний музичний інструмент. 
4. Торг, що його влаштовують регулярно, певної пори 
року в певному місці. 6. Письменник, автор романів. 
7. Рід вічнозелених глицевих дерев. 8. Італійський пись-
менник, автор роману „Ім’я троянди“. 9. Урочисте пись-
мове звернення верховної влади до народу щодо дуже 
важливої події. 12. Архітектор, автор проекту будівлі 
Львівського оперного театру. 16. Спів, виконуваний 
почергово двома хорами або солістом і хором. 17. Із-
раїльський цар, який славився мудрістю і справедливі-
стю. 18. Верхня частина дерева. 19. Револьвер особливої 
системи з обертовим барабаном. 21. Одиниця роботи в 

системі СГС. 23. Одногорбий верблюд. 25. Тактичний 
підрозділ у кавалерії. 27. Найбільша ріка Південної 
Америки. 30. Документ про закінчення середньої школи. 
32. Держава, яка першою застосовує збройну силу проти 
іншої держави; загарбник. 33. Шматок речовини, яким 
закривають дірку в зіпсованому зубі. 34. Село Косівсько-
го району Івано-Франківської області, в якому загинув 
Олекса Довбуш. 36. У давньогерманській міфології дух 
природи, жваве й веселе створіння. 37. Твердий кістко-
вий наріст на голові деяких ссавців.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд
1 2 3 4
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35 36 37 38

39 40
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
дипломи бакалавра ВК № 32239575 і магістра 
ВК № 43967907, видані Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ми-
китюка Богдана Павловича;
диплом спеціаліста, виданий Державним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ у 1996 р. 
на ім’я Бобака Сергія Орестовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Божок Христини Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лило Василини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мосій Вероніки-Марії Ігорівни;
студентський квиток №  11342261, виданий 
Національним університетом „Львівська по-

літехніка“ на ім’я Пасічинського Юрія Воло-
димировича; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шептун Анастасії Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Тимофєєва Руслана Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Сулим Юлії Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Остапчук Анни Сергіївни;
студентський квиток № 11904182, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Колодчак Софії Ігорівни;
студентський квиток ВК № 11323967, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кедебец Крістіни Іштва-
нівни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Пивовара Владислава Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Олекси Андрія Юрійовича; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Савран Ольги Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Хоми Діани Михайлівни;
студентський квиток ВК № 11351311, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пермінової Ольги Сергіївни;
студентський квиток № 11342825, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Топчій Тетяни Владиславівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Хаустова Антона Петровича.

Ректорат та профком працівників Наці-
онального університету „Львівська полі-
техніка“ із глибоким сумом сповіщають, 
що на 81-у році життя раптово помер ко-
лишній багаторічний керівник відділу 
захисту інформації університету, інвалід 
війни та учасник бойових дій, полковник 
у відставці 
Григорій Михайлович Шандрівський 

і висловлюють щирі співчуття родині та 
близьким покійного.

Світлій пам’яті 
Ігоря Степановича Собчука.

Колектив кафедри захисту інформації ІКТА Національного університету „Львівська 
політехніка“ з невимовним жалем сповіщає, що 17 листопада 2017 року після важкої 
хвороби на 52-му році життя відійшов у вічність наш колега, кандидат фізико-мате-
матичних наук,  доцент кафедри захисту інформації.
Усі, хто знали Ігоря Степановича, любили його і поважали за чуйне ставлення до 
людей, велику душевну щедрість, за мудрість, добре серце і патріотизм.
У ці скорботні дні висловлюємо щире, глибоке співчуття рідним і близьким покій-
ного з приводу передчасної смерті.
Світла пам’ять про Ігоря Степановича назавжди збережеться у наших серцях.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем на-
родження проректора з на-
вчально-виробничої роботи 
Національного університету 
„Львівська політехніка“

Володимира Ярославовича 
КРАЙОВСЬКОГО.

Від усієї душі зичимо Вам здоров’я та достатку, 
щастя і доброго настрою на довгі роки. Щоб усі 
Ваші бажання і мрії стали реальністю. Хай у Ва-
шій оселі панують затишок, спокій і радість, а 
доля завжди буде прихильною до Вас. Нехай Вас 
тішить почуття задоволення від зробленого на 
благо рідної Політехніки. 

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, 
організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;

   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      від 30 
до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, 

кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33, 
e-mail: audytoriya@gmail.com
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 171642

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

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

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 
Микола ЗУБКОВ
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

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

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
30 листопада — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
1 грудня — „Жізель“ (балет). 18.00.
2 грудня — „Богема“ (опера). 18.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
30 листопада — „Три товариші“. 18.00.
1 грудня — „Річард ІІІ“. 18.00.
2 грудня — „Труффальдіно з Бергамо“. 18.00.
3 грудня — „Марія Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.
6 грудня — „Різдвяна ніч“. 12.00, „Блазні мимоволі“. 18.00.

Львівський академічний театр 
ім. Л. Курбаса
1 грудня — „Ножі в курях“. 19.00.
2 грудня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
3 грудня — „MA-NA HAT-TA (Небесна земля)“. 19.00.

бібліотека інформує

Доступ до повнотекстового архіву 
видавництва „The Institute of Physics 

Publishing“ (IOP Publishing)
Від 21 листопада до 29 грудня 2017 р. користувачам нашої 
бібліотеки відкрито доступ до повнотекстового архіву видав-
ництва „The Institute of Physics Publishing“ (IOP Publishing). 

Архів містить понад 90 назв видань, 700 000 статей із питань атом-
ної та молекулярної оптики, конденсованих середовищ, астрономії 
та астрофізики, математичної та теоретичної фізики, фізики високих 
енергій, плазмової фізики, прикладної фізики, систем автоматизації 
експерименту та вимірювань, біофізики та фізики Землі тощо. Публі-
кації представлено у форматі pdf.

Демонстрація можливостей інтеграції архіву з базою даних SCOPUS 
або Web of Science.

Доступ до публікацій архіву за адресою: http://iopscience.iop.org/
page/extra з будь-якого комп’ютера мережі НУ „Львівська політехніка“.

Пошук здійснюють через віконце біля клавіші „Search“ або через 
систему Article lookup. Деталі методики роботи з системою поясню-
ють за допомогою навчальних файлів: http://iopscience.iop.org/page/
tutorials.



Студентський квест пам’яті                                                 
            жертв Голодомору 1932–33 років  16 с.


