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Чому ви вступили до Політехніки?

Ірина Дякович, 
першокурсниця 

Інституту економіки 
і менеджменту:

„Ставлення 
до студентів — 

краще“
Як на мене, тут навчатися дуже престиж-
но, тому від початку хотіла саме до Полі-
техніки. Ще один плюс — ставлення до 
студентів значно краще й приємніше, ніж 
в інших вишах — я це зрозуміла під час 
вступної кампанії. Враження від посвяти 
колосальні. Я дуже рада, що мене прийня-
ли. Впевнена, що вчитися тут — одне за-
доволення.

Арсен Угрин, першокурсник 
Інституту телекомунікації, 

радіоелектроніки та 
електронної техніки:

„Тут більше 
спеціальностей 

за комп’ютерним 
напрямом“

З Політехнікою знайомий давно: тут працює 
мій батько й колись працювала мама. Тут біль-
ше спеціальностей за комп’ютерним напрямом, 
тому вступив сюди. При вступі керувався ре-
зультатами ЗНО. Планував вступити до Інсти-
туту комп’ютерних технологій, автоматики та 
метрології або Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій, але доля приве-
ла мене до ІТРЕ.

Ірина Струк, першокурсниця 
Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та 
метрології:

„Знайомий порадив 
вступати саме сюди“

Я вибрала Політехніку, бо 
вона більше спеціалізується на 

комп’ютерах, до того ж знайомий порадив вступати 
саме до цього інституту (ІКТА). Ще одна причина 
— навчання на комерційній формі дешевше, ніж в 
інших вишах. Мені здається, тут буде цікаво нав-                                                                                                                          
чатися, зі мною вступили два моїх однокласники, 
тому сумно нам точно не буде. Ось саме йду диви-
тися на списки, буде круто, якщо ми потрапимо до 
однієї групи. Від навчання очікую веселого й ціка-
вого життя та важкої сесії.

Анна Дьякова, першокурсниця Інституту архітектури:

„Архітектура була моєю дитячою мрією“
Я зі Закарпаття, приїхала до Львова, бо тут, у Політехніці, навчалася моя сестра. 
Враження, про які вона розповідала, спонукали мене вступити до того ж універ-
ситету. І мені вдалося, щоправда на платну форму навчання. До слова, я також 

подавала документи до університету Франка, де „пройшла“ на бюджет. Спочатку 
вагалася, але таки обрала Політехніку, оскільки рік готувалася до творчого конкур-

су, до того ж архітектура завжди була моєю дитячою мрією. У часі вступних випро-
бувань я знайшла тут багато друзів. Загалом мені дуже подобається Львів — тут усі готові тобі 
допомогти, люди — щирі й привітні.

Наталія Ментух, 
першокурсниця Інституту 

права і психології:

„Усе вирішило 
ЗНО“

Політехніку обрала, від-
штовхуючись від результатів 
ЗНО. Мені сподобався заклад 
на вигляд, особливо територія університету, 
хоча корпуси дуже розкидані. Вибір я зробила 
ще в десятому класі. Однокласники „освятили“ 
мене психологом: якщо були якісь міжусобиці 
— вирішувала їх зазвичай я. Мені подобається 
робота з людьми, можливість допомогти їм, 
тому я вирішила стати психологом. Враження 
від посвяти надихаючі, дуже сподобалися висту-
пи студентів.

Опитувала Анастасія МОЗГОВА
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Ректор Юрій Бобало:                                   
„Нас стало на 9 тисяч більше“

Перша субота вересня у стінах Львівської політехніки почалася 
зі свята: тисячі першокурсників вступили в студентське життя.

Мій день починається 
із усвідомлення, що я вже 
більше не студент. Віднині 
перше вересня буде постій-
ним нагадуванням того, що 
я вступила в доросле жит-
тя — те, про яке так мріють 
школярі й студенти. На ро-
боту їду тролейбусом — чи 
не найбільш „студентським“ 
транспортом. Дорогою по-
мічаю розгублених дівчат, 
які відстежують шлях на 
google maps — точно пер-
шокурсниці, навіть без мапи 
в руках їх одразу видають 
розгублені погляди, скоріш 
за все не зі Львова. Нишком 
підглядаю — їдуть до По-
літехніки. Ось вони, герої 
мого майбутнього репорта-
жу. Несподівано зриваються 
з місця, поспішають до виходу, але 
розпачливо проводять поглядом 
двері, що зачиняються. Панікують, 
що проїхали зупинку. Переконую 
їх, що все гаразд, обіцяю коротший 
шлях. Одна піддається на мої вмов-
ляння, інша далі моніторить мапу й 
застерігає, що йти доведеться дов-
ше. Але дорога справді коротка. 
Дівчата щасливі. Встигли.

У морі політехніків, що розли-
лося на площі перед навчальним 
корпусом №4, щосекунди вирина-
ють руки — можливість вхопитися 
за надію зустріти знайоме обличчя. 
Батьки першокурсників сяють — 
вони щасливі настільки, що я вага-
юся, для кого цей день важливіший. 
Незважаючи на прохання організа-
торів стати позаду, батьки стоять 
поруч зі своїми дітьми, у першій 
лінії — немов би хочуть знову за-
стрибнути до вагона студентства, 
потяг якого блискавично і давно 
прошмигнув із їхньої станції.

Урочисте посвячення першо-
курсників розпочинається з тра-
диційного підняття Державного 
прапора України під супровід на-
ціонального Славня у виконанні 
хорів та духового оркестру Львів-
ської політехніки.

Першим нових студентів ві-
тає ректор університету професор 
Юрій Бобало:

— Сьогодні Політехніка вперше 
відкриває двері й гостинно приймає 
9 тисяч студентів. Понад 5 з поло-
виною тисяч зараховано на освітній 
рівень „бакалавр“, серед них — по-
над 450 медалістів, чимало пере-
можців всеукраїнських учнівських 
олімпіад. За кількістю вступників, 
що отримали 200 балів за результа-
тами ЗНО, ми ввійшли до першої 
п’ятірки університетів України. 
Загалом до Політехніки подано 
цьогоріч майже 42 тисячі заяв — за 
цим показником ми теж у першій 
п’ятірці. Заохочуємо й до взірце-
вого навчання — підтвердженням 
цього є близько 40 стипендій Прези-
дента та Верховної Ради України й 
ще понад 100 стипендій — від інших 
фондів та інституцій. Львівська по-
літехніка — виш, який дає не тільки 
знання, а й можливість для саморе-
алізування й самовдосконалення в 
різноманітних напрямах: творчос-
ті, спорті, художній самодіяльності, 
духóвому розвитку, — наголошує 
Юрій Ярославович.

Опісля відбувається головне 
дійство дня — присяга першокур-

сників, яку від імені всіх студентів 
складають Ярина Везденко та Роман 

Музика —студенти першого 
курсу Інституту гуманітар-
них та соціальних наук та Ін-
ституту комп’ютерних наук 
та інформаційних техноло-
гій. Далі ректор університету 
вручає їм символічні ключ та 
студентський квиток.

А к а д е м і ч н і  к а п е л а-
ни Львівської політехніки 
о. Юрій Остап’юк та о. Тарас 
Жеплинський благословляють 
нових студентів на щасливу 
життєву дорогу. У вітальному 
слові о. Тарас розповідає про 
можливості для спілкування 
з Богом, які забезпечує Полі-
техніка, і закликає новачків 
користати з них.

До привітань першокур-
сників долучаються голова 
Львівської облдержадміні-
страції Олег Синютка, місь-

кий голова Львова Андрій Садовий 
та депутат ВРУ Оксана Юринець. 

Наприкінці учасники Народного 
тетру-студії „Хочу“ демонструють 
театралізовану комедійну поста-
новку, ансамбль естрадної пісні 
„Сузір’я“ виконує композицію „Мо-
лодь змінює світ“, хореографічний 
супровід якої забезпечують Народ-
ний ансамбль танцю „Вірність“, ан-
самбль бального танцю „Грація“ та 
шоу-балет „Аверс“. Таке завершен-
ня свята демонструє першокурсни-
кам усі можливості творчого роз-
витку в Політехніці.

— Все відбулося на високому 
рівні. Мені сказали, що буде проста 
лінійка на п’ятнадцять хвилин, тому 
я приємно здивована. Сподобалося 
хороше організування свята, ви-
ступи посадовців. На такому святі 
я була вперше. У Політехніці на-
вчалися мої батьки, чоловік, багато 
знайомих, сьогодні супроводжую 
доньку й похресника. Діти вступили 
на державну форму навчання, тому 
я щаслива. Університетом задово-
лена: тут дуже прості люди, які да-
ють максимум знань, — розповідає 
гостя свята Марія Стигар.

Анастасія МОЗГОВА
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чемпіони знань

Програмістом бути 
перспективно
Першокурсник програми „Інтернет речей“ (ІоТ), що в ІКТА, Олег 

Кузик — серед цьогорічних рекордсменів за результатами ЗНО: 
математику й фізику склав на 200 балів, українську мову та літературу 
— на 196. І це все — без жодного репетитора! За максимальні бали з 
двох предметів отримав від міського голови 10 тисяч гривень. 

Обрав найкращу 
програму

Програма „Інтернет речей“ у 
Львівській політехніці діє лише тре-
тій рік. Вона належить до тих нових 
навчальних програм, до створення 
яких доклався Львівський ІТ-клас-
тер. Саме з тих міркувань Олег вирі-
шив вчитися на ІоТ:

— На мою думку, це, напевне, 
один із найкращих варіантів здобут-
тя освіти, які є нині в Україні. Про 
програму я дізнався від попередніх 
випускників фізико-математичного 
ліцею, який закінчив. Знаю, що її 
розроблено так, аби студенти вивча-
ли все найбільш потрібне для спеці-
альності й якомога менше зайвого, 
— починає розповідати Олег.

Хлопець мріє стати програ-
містом. Не в одного виникає запи-
тання: а чому б із такими високими 
балами не податися до престижно-
го закордонного вишу? Однак Олег 
спершу хоче здобути українську 
освіту, сподівається, що вона — на 
досить високому рівні й хоче в цьому 
переконатися. Зізнається, що саме до 
Політехніки вирішив вступати вже в 
червні — до того серйозно думав про 
УКУ та Університет ім. І. Франка.

Навчання в ліцеї
До 7-го класу мій співрозмовник 

навчався в звичайній школі №1 Си-
хівського району Львова. Змалку за-
цікавився точними й природничими 
науками: математикою, природознав-
ством, яке багато кому нудне й неці-
каве. Потім була фізика. Брав участь в 
олімпіадах фактично з усіх предметів, 
здобував призові місця, перемагав. 

— І батьки подумали, що мені 
варто вступити до фізико-матема-
тичного ліцею, аби не змарнувати 
талант, а розвивати його на вищому 
рівні, отримувати глибші знання, ви-
користовувати їх максимально. Так я 

став ліцеїстом, навчався у фізико-ма-
тематичному класі.

Олег розповідає, що спершу було 
трохи важко влитися у темп ліцею, 
однак швидко звик, успішно вчився, 
почав долучатися до олімпіад. У ліцеї 
більшість учнів активні в цьому. Звіс-
но, були моменти роздумів: „Чи мені 
то все конче потрібно? Чи не забага-
то? Ось ровесники зі звичайних шкіл 
мають час на прогулянки з друзями, 
а я мушу сидіти й виконувати багато 
домашніх завдань“. Однак нині хло-
пець анітрохи не шкодує, що вчився 
в ліцеї, адже розуміє, що в звичайній 
школі таких успіхів не мав би як із 
точних, так і з гуманітарних предме-
тів. 

— До ЗНО я фактично не готував-
ся, лише літературу перечитував. З 
решти предметів достатньо було сум-
лінно виконувати домашнє завдання. 
Вчителі давали завдання з різних тем, 
аби ми натренувалися швидко „пере-
микатися“ з однієї теми на іншу, ча-
сто це були завдання ЗНО попередніх 
років. 

Брав участь                                    
у міжнародних олімпіадах

За час навчання у ліцеї Олег побу-
вав не лише на всеукраїнських олім-
піадах, а й двічі — на міжнародних. 
Торік у Дубліні (Ірландія) відбулася 
олімпіада з лінгвістики. Хлопець по-
яснює, що тут не йдеться про знання 
іноземної мови, а все полягає в умін-
ні логічно мислити. Із цієї олімпіади 
Олег привіз почесну грамоту (виборов 
четверте місце). А цьогоріч навесні 
вирушив до Лісабона (Португалія), 
на міжнародну олімпіаду з фізики. 
Там здобув бронзову медаль. До речі, 
як виявилося, на світових перегонах 
завдання олімпійці отримують рід-
ною мовою. 

— Щоб виконати все, ми мали п’ять 
годин. Видається, що часу багато. На-
справді ж ні. Завдання були усклад-

нені, тому обдумувати не було коли. 
Я, наприклад, не встиг усе виконати, 
хоча знав, як. Багато хто теж не встиг.

Приємно було дізнатися, що між-
народні олімпіади не відбуваються 
за кошти учасників — їх фінансують 
або організатори, або держава. Олег 
згадує, що тиждень перебування в 
Португалії був насичений: вставати 
доводилося о 5–6 ранку й або писати 
тур олімпіади, або вирушати на екс-
курсію. Так вдалося побачити багато 
цікавих місць. Першокурсник вважає, 
що міжнародні олімпіади дають нео-
ціненний досвід, спілкування з людь-
ми різних країн, цікаві знайомства, 
нових друзів. 

Олег розповідає, що у вільний час 
любить читати художню літературу, 
особливо фантастику й детективи. 
Його улюблені книжки — серії про 
Гаррі Поттера Д. Роулінг й опові-
дання А. Конан Дойла, де головний 
герой — Шерлок Холмс. Також охоче 
дивиться цікаві фільми, зустрічається 
з друзями.

— Чого я очікую від університету? 
Здобути тут справді хорошу освіту, 
щоб змогти працювати в Україні. На 
мою думку, саме природничо-ма-
тематичні науки визначають рівень 
розвитку країни, тому на них треба 
звернути увагу. У своїй професії бачу 
перспективи, — каже на завершення 
співрозмовник. 

Ірина МАРТИН
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нові обрії

Євген Дикий: „Ми досліджуємо найменш 
зіпсований шматок нашої планети“
30 серпня в стінах Львівської політехніки 

відбулася зустріч представників Інституту 
геодезії із Євгеном Диким — новим керівником 
Національного антарктичного наукового центру.

На початку зустрічі 
директор ІГДГ Корнилій 
Третяк доповів про дослі-
дження політехніків в Ан-
тарктиді в період від 2002 
до 2018 року, зокрема про 
цьогорічну сезонну експе-
дицію (докладніше читайте 
в ч. 20, с. 8–9).

— У перспективі ми ба-
чимо продовження наших 
поточних досліджень, зо-
крема використання безпі-
лотних літальних апаратів 
для охоплення більших 
площ, заміну перманент-
ної ГНСС-станції та ви-
дання Атласу наукових до-
сліджень, які політехніки 
провадили в Антарктиді, 
— закінчив виступ профе-
сор Третяк. 

Опісля керівник НАНЦ 
розповів про зміни в роботі 
Центру. Незважаючи на ко-
роткий термін перебування 
на посаді, всього 7 місяців, 
він уже встиг запровади-
ти нововведення — тепер 
Антарктида відкрита й для 
жінок — вони можуть на 
рівних із чоловіками умо-
вах подаватися на конкурс. 
Окрім цього, на станції 
значно покращилася якість 
інтернету — обсяг трафіку 
збільшили у двадцятеро.

На початку Євген Дикий 
запевнив, що НАНЦ про-
довжуватиме співпрацю з 
Політехнікою. Також він 
розповів, що, незважаючи 
на складні для України часи, 
Центр, все-таки, продовжує 
отримувати фінансування, 
тому Державна програма 
досліджень в Антарктиці 
не зазнає скорочень, більше 
того, в перспективі є шанси 
на її розширення.

— Мій короткотривалий 
досвід директора довів, що 
навіть із тим фінансуван-

ням, яке ми маємо нині, 
можна непогано дати собі 
раду, якщо розумно підій-
ти до витрат. Так, порів-
няно з річним бюджетом 
Французького полярного 
інституту, що становить 
280 млн €, наші 2 з лишком 
млн € навіть згадувати не-
пристойно. Але якщо враху-
вати, що загальний бюджет 
науки України цьогоріч ста-
новить 200 млн €, з яких 1% 
йде на державну програму 
досліджень в Антарктиці, 
з’являється більше відчуття 
відповідальності — ми по-
винні мати реальні резуль-
тати роботи там, — поді-
лився очільник НАНЦ.

За словами Євгена Ди-
кого, зазнала змін систе-
ма оцінювання виконаних 
досліджень: публікації в 
реферованих журналах, 
цитування цих публікацій 
та імпакт-фактори журна-
лів, виступи на міжнарод-
них наукових конферен-
ціях, симпозіумах тощо 
— основні критерії вар-
тості роботи. Відповідно 
до цього, буде відбуватися 
перерозподіл коштів про-
грами — це вимога МОН. 
Таке рішення Міністерства 
може розчарувати дослід-
ників, оскільки публікації 
у журналах, що входять до 
науково-метричних баз, 
та закордонні відряджен-
ня вимагають додаткових 
фінансових витрат, інколи 
чималих. Однак засмучу-
ватися рано — пан Дикий 
пообіцяв підтримку НАНЦ:

— Якщо ми вже витра-
чаємо, щонайменше, 5000 $ 
на відрядження одного се-
зонника, то пошкодувати 
для цього ж науковця ще 
500 $ на закордонне відря-
дження, де він представить 

результати досліджень — 
не економія грошей, а пра-
ця на вітер та змарновані 
раніше 5 тисяч. Позиція 
Центру однозначна: є що 
представляти — участь ми 
оплатимо. Те ж і з публіка-
ціями: ці гроші ми знайдемо 
завжди, бо в масштабах що-
річних витрат це взагалі не 
гроші, а без представлення 
результатів досліджень — 
незрозуміло, для чого ми 
цю станцію утримуємо. До 
речі, цього літа вже кілька 
дослідників змогли скорис- 
татися такою можливістю.

Зважаючи на запити 
МОН, Антарктичний центр 
висунув низку вимог до охо-
чих подаватися на конкурс. 
Відтак апліканти повинні 
чітко визначити: наскільки 
новими й потрібними є за-
пропоновані дослідження, 
як саме вони вписуються у 
загальносвітові, де можуть 
бути опубліковані результа-
ти проведеної роботи і що 
саме потрібно від НАНЦ 
для її виконання.

— Основне — з’ясува-
ти, наскільки дослідження 
є оригінальним порівняно 
з тим, що вже зроблено або 
роблять за кордоном, і чи 
ми докладаємо бодай ма-
леньку цеглинку в розви-
ток світової науки. Якщо ми 
(українці. — Ред.) робимо 
щось, бо ми раніше цього 
не робили, але це давно вже 
зробили, наприклад, аме-
риканці — це викинуті на 
вітер 2 млн €. Отак реально 

стоятиме питання оцінки 
проблематики, — наголо-
сив Євген Дикий.

Ідею створення Атла-
су досліджень львівських 
політехніків в Антарктиді 
керманич НАНЦ прийняв 
схвально й запропону-
вав втілити її до 200-річ-
чя відкриття Антарктиди, 
яке людство відзначатиме 
2020 року. Водночас він 
попросив допомоги: МОН 
вимагає, щоб „Український 
антарктичний журнал“ 
впродовж поточного року 
потрапив до Scopus, тому 
досвід Львівської політех-
ніки в цьому питанні зна-
добиться.

На запитання, чи змо-
жуть студенти потрапити 
до Антарктиди, Євген Ди-
кий відповів:

— Ми не Америка, щоб 
могти собі це дозволити. 
Ми доживемо до цього, але 
це питання не одного року. 
Для аспірантів ця можли-
вість вже є. Стосовно сту-
дентів і особливо розумних 
школярів: для них Антарк-
тида відкрита через участь в 
обробці даних, які привезли 
наші науковці.

Наразі Національний 
антарктичний науковий 
центр працює над понов-
ленням довготривалих 
сезонних досліджень, аби 
науковці мали змогу пов-
ноцінно виконувати свою 
роботу. 

Анастасія МОЗГОВА
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студентська наука

Готують добрих фахівців
На кафедрі автоматизованих систем управління ІКНІ (через участь 

у студентських наукових проектах, кафедральних дослідженнях, 
різноманітних конкурсах і олімпіадах) навчають студентів генерувати свої 
ідеї, абстрактно мислити при виборі можливих дій, а головне — готують 
добрих фахівців.

Свої перші теоретичні 
й практичні знання сту-
денти отримують на пер-
шому—другому курсах. Як 
розповів відповідальний за 
секцію „Комп’ютерні нау-
ки“ в Малій технічній ака-
демії наук доцент Дмит- 
ро Зербіно, паралельно 
теоретичного матеріалу в 
рамках навчального про-
цесу він використовує й 
тренувальні завдання. 
Тобто знайомить студентів 
із загальними речами, які 
дозволяють їм на старших 
курсах побудувати будь-
яку технічну систему. На-
вчає поєднувати такі речі, 
які, на перший погляд, 
з’єднати неможливо (ви-
рощувати водорості зі сма-
ком м’яса, проектувати лі-
кувальні роботи, які можна 
запускати в кров тощо). 
Найважливіше, що „творче 
мислення, не переобтяже-
не технічним розвитком, 
починає генерувати цікаві 
ідеї в рамках того облад-
нання, яке є в кафедраль-
ній лабораторії“, бо там 
„творча думка зазвичай 
працює інтенсивніше“. 

Свій потенціал студен-
ти виявляють на четверто-
му курсі, коли готують ква-
ліфікаційні бакалаврські 
роботи. Нині молодь бере 
активну участь у держбю-
джетній тематиці, в якій 
науковці кафедри дослід-
жують і розробляють ін-
телектуальні компоненти 
зберігання та попередньо-
го опрацювання даних для 
інформаційних технологій 
багаторівневого керування 
енергоефективністю регіо-                                                                         
ну.

— Своїми розробками 
допомагаємо енергоощад-
ним компаніям з величез-

ної кількості інформації, 
яку треба опрацювати, 
визначити найсуттєвішу й 
найважливішу, і на основі 
цього приймати відповід-
ні рішення, — говорить за-
відувач кафедри АСУ про-
фесор Іван Цмоць. — Крім 
цього, розробляємо інте-
лектуальні сенсори, які є 
основою для моніторингу 
технологічних процесів, 
що забезпечують збір і на-
копичення таких даних, 

розробляємо системи збе-
реження цих даних і засоби 
їх опрацювання. До кафе-
дральних наукових розро-
бок, держбюджетних тем 
залучаємо студентів, які 
набувають нових знань, 
практичних навиків, досві-
ду. До речі, наші магістри 
Назар Пилип, Богдан Яво-
рівський та Адріан Явор-
ський дуже нам допомогли 
своїми розробками, які й 
лягли в основу їхніх ква-
ліфікаційних робіт. Адрі-
ан досліджував техноло-
гії, розробляв автономні 
енергоефективні системи, 
які моніторять довкілля. 
На основі опрацьованих 
даних можна приймати 
певні керівницькі рішен-
ня. Богдан Яворівський 
досліджував інформацій-
ну технологію моніторин-

гу технологічних процесів 
на розумних підприєм-
ствах. Він розробив апа-
ратні й програмні засоби, 
що здійснюють такий мо-
ніторинг, зокрема — інте-
лектуальні сенсори, засоби 
збору та збереження даних 
і засоби їх опрацьовуван-
ня. За результатами своїх 
досліджень надрукував 
статтю, яка вийшла у Віс-
нику Львівської політех-
ніки. Свій внесок у держ-                                                                     

бюджетну тематику вклав 
і Богдан Задорецький, який 
проектував елементи із                                  
системи керування со-
нячною електростанцією. 
Незабаром буде захищати-
ся аспірант Тарас Теслюк. 
Він розробив інтелекту-
альні компоненти систем 
керування енергоефек-
тивністю технологічних 
процесів. На їхній основі 
можна синтезувати багато-
рівневу систему керування 
енергоефективністю: на 
рівнях збору та керування 
виконавчими механізма-
ми та керування техноло-
гічним процесом на опе-
раторському рівні. Участь 
студентів у наукових до-
слідженнях дуже корисна, 
адже так вони отримують 
практичний досвід і перші 
навики наукової роботи. 

Оскільки енергоефектив-
ність — одне із актуальних 
завдань, які розв’язуємо 
на цьому етапі, то згодом 
наші випускники зможуть 
використовувати набуті 
знання в керуванні підпри-
ємствами, інтелектуальни-
ми будинками, кварталами 
чи містом.

Асистент Роман Сидо-
ренко, який водночас є се-
кретарем ДЕКу, відзначає 
цікавість та ефективність 
робіт, присвячених авто-
матизації спілкування зі 
співрозмовником (систе-
мою). Так, Святослав Ар-
тимович розробив прилад 
для імітації поведінки лю-
дини при спілкуванні із 
співрозмовником. Систе-
ма, яку він запропонував, 
є програмою для чату, яка 
„спілкується“ із співроз-
мовником, відповідає на 
запитання, тобто робить 
аналіз питань і дає на них 
відповіді. Така система по-
трібна компаніям, що пе-
рейняті збутом продукції.

Іван Волошин, науко-
вим керівником якого був 
доцент Юрій Цимбал, за-
цікавився розробкою про-
грамного забезпечення 
для розумного годинника, 
який би показував не лише 
час, а й різні мініатюрні 
картинки, температуру 
повітря, вологість, про-
гравав різні мелодії тощо. 
Оскільки контент можуть 
створювати й поширюва-
ти самі користувачі, то, 
щоб уникнути потраплян-
ня негативних картинок 
на розумні годинники, 
Іван створив такі засоби, 
які за допомогою штуч-
ної нейронної мережі без 
участі людини виявляють 
деструктивний контент і 
одразу ж знищують його. 
До слова, найуспішніші в 
навчанні четвертокурсни-
ки вже працюють у різних 
компаніях, вивчають там 
сучасні ІТ-технології і, за 
участі своїх керівників, 
долучаються до різної до-
слідницької праці. 

Катерина ГРЕЧИН
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міжнародна співпраця

Болонський досвід закордонних колег 
У рамках міжнародної спів- 

праці з Другим університе-
том Неаполя на кафедру еконо-
міки підприємства та інвестицій 
Львівської політехніки завітав 
професор з Італії Альдо Аміран-
те. Він радо поділився досві-
дом впровадження Болонського 
процесу в їхньому університеті. 
У зустрічі взяли участь викла-
дачі ІНЕМ та ІКНІ. Пропонуємо 
вашій увазі розмову з паном 
Аміранте. 

— Отож, говоримо про Болон-
ський процес.

— Основними цілями Болон-
ського процесу, на мою думку, є 
узгодження кваліфікацій, врахову-
ючи залучення студентів будь-якого 
ЗВО, будь-якої країни на європей-
ському ринку праці та підвищен-
ня конкурентоспроможності цих 
країн; прийняття системи з двома 
основними циклами: перейти на 
другий рівень освіти можливо лише 
після завершення першого, що має 
мінімальну тривалість — три роки; 
консолідація кредитної системи для 
сприяння більшій мобільності сту-
дентів та викладачів шляхом усу-
нення перешкод, які стають на до-
розі цьому; регулярна оцінка якості 
співпраці.

Головна концепція Болонського 
процесу — це безперервне навчан-
ня, оновлення та використання на 
всьому європейському континенті. 
Це важливо для всіх країн, а не тіль-
ки для ЄС. 

Хочу виокремити створення 
Європейського дослідницького 
простору (ЄДП) як частини проек-
ту Європейської комісії „Навчання 
протягом усього життя“. Це голов-
ний інструмент для європейсько-
го співтовариства, який відрізняє 
високу якість молодих поколінь та 
підвищує конкурентоспроможність 
на ринку праці.

Система безперервної освіти за-
безпечує постійну підготовку особи 
на всіх рівнях — від вищої освіти 
та професійної підготовки до док-
торантури. Це стало основною мо-
тивацією додавання докторської 
дисертації в цикл системи.

— А що означає „у межах кожної, 
окремо взятої країни, зокрема Украї-
ни“?

— Для України — це пропонуван-
ня та надання нових і диверсифікова-
них джерел і методів фінансування. У 
прогресивних європейських країнах 
витрати на вищу освіту в державних 
університетах становлять 3 відсотки 
ВВП. На жаль, є багато держав, які ні-
коли не досягають цього показника. 
Фактично більшість обмежуються 
близько 1 відсотком. Це якщо гово-
рити про фінансову складову питан-
ня.

Соціальний аспект враховує 
принципи рівності, можливості та 
соціальної згуртованості, а також 
особистісне вираження та універ-
сальність для гарантування адекват-
них умов завершення навчання.

— Чого Вашому університету вда-
лося досягти завдяки Болонському про-
цесу останніми роками?

— Найперше — прогресу в надан-
ні студентам та випускникам можли-
вості переїхати до ЄПВО з визнан-
ням їхньої кваліфікації та періодів 
навчання. Також спільні програми 
навчання надають випускникам 
знання, навички та компетенції або 
для продовження навчання, або для 
пропонування себе на європейсько-
му ринку праці. Інститути стають 
більш активними в міжнародному 
контексті, а науковці співпрацюють 
у спільних навчальних та дослід-
ницьких програмах. ЄПВО відкрила 
діалог з іншими регіонами світу та є 
моделлю структурованої співпраці 
(ця норма закріплена в Єреванському 
комюніке 2017 року).

Надалі ми посилимо міждисци-
плінарну та транскордонну співпра-
цю, а також розробимо інклюзивний 
та інноваційний підхід до навчання й 
викладання. СГБП (Секретаріат гру-
пи Болонського процесу) має до 2020 
року подати пропозиції, щоби вища 
освіта змогла повністю відігравати 
свою роль у розв’язанні проблем, з 
якими стикаються наші суспільства.

— А які плани на майбутнє має 
Другий університет Неаполя? 

— Заохочувати та розширюва-
ти інтегровану транснаціональну 
співпрацю у царині вищої освіти, до-
сліджень та інновацій і таким чином 
підвищувати мобільність персоналу, 
студентів та дослідників та створю-
вати спільні навчальні програми на 
всій території ЄПВО.

Після 2020 року плани ЄПВО бу-
дуть ще більш амбітніші: розвивати 
роль вищої освіти в забезпеченні 
сталого майбутнього, пошук шляхів, 
якими можемо досягти поставлених 
завдань, спираючись на цілі Сталого 
розвитку ООН на глобальному, євро-
пейському та національному рівнях.

У рамках Болонського процесу-
ального форуму 2020 року плануємо 
укласти глобальний договір із пи-
тань, спрямованих на поліпшення 
регулярної співпраці між різними 
регіонами та міжнародними орга-
нізаціями. Цей діалог має зосере-
джуватися на поширенні взаємного 
навчання та спільних ініціатив із пи-
тань, таких як соціальна інтеграція 
та більш широка роль вищої освіти в 
цілому світі.

Підготувала Ірина МАРТИН
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нова бібліотека

Стратегія співпраці win-win
Упродовж останніх двох років працівники НТБ невтомно 

експериментують: шукають людей, ідеї й теми для 
обговорювання, які зацікавили б не тільки спільноту університету, 
а й міста загалом. 

Вкрай важливим для нас стало 
знайомство з керівниками проекту 
„Архітектура Львова“ Тетяною Ка-
занцевою — кандидаткою архітек-
тури, доценткою кафедри місто-
будування Інституту архітектури 
Львівської політехніки та Сергієм 
Леоновим — засновником проек-
ту у Facebook (2013 р.), провідним 
інженером Львівського центру Ін-
ституту космічних досліджень НАН 
України та НКА України. 

Метою цього проекту є популя-
ризація та збереження автентично-
го Львова через провадження екс-
курсійної, лекційної діяльності та 
залучення до дискусій і обговорень 
відомих істориків, архітекторів, 
реставраторів.

Презентація соціально-мистець-
кого проекту „Бруківка. Минуле. Су-
часність“, що відбулася в бібліотеці 
24 жовтня 2017 р. за ініціативи не-
байдужих до рідного міста львів’ян, 
стала  початком співпраці зі спіль-
нотою „Архітектура Львова“.

На наші спільні зібрання при-
ходять ініціативні громадяни, для 
яких важливі не тільки питання 
збереження автентичного Львова, 
його історія й культура, а й пробле-
ми сучасного розвитку міста. Зреш-
тою, читальна зала бібліотеки стала 
центром спілкування цієї спільноти 
в холодний період.

Отож за півроку в бібліотеці ор-
ганізовано 16 заходів, які відвідало 
близько 1000 зацікавлених осіб. 

Наші гості мали змогу довідатися 
про вплив на будівництво міста ар-

хітектурної школи Львівської полі-
техніки під керівництвом Юліана 
Захарієвича, Тадеуша Обмінського, 
Міхала Ковальчука; розвиток місце-
вого будівельного бізнесу Івана Ле-
винського; історію створення садів 
і парків Львова, а також про їхніх 
творців Кароля Бауера та Арнольда 
Рерінга. 

Безперечно, особливу увагу 
привернули до себе презентації 
щодо збереження унікальної архі-
тектури Львова, на яких обговорю-
вали питання культурної спадщи-
ни. Чому і як потрібно її зберігати? 
У доповідях „Збереження автен-
тичності історичного Львова“ та 
„Збереження автентичних вілл та 
палаців“ закцентовано на огляді 
об’єктів та деталей, які руйнують-
ся; розглянуто причини руйнувань, 
серед яких і невігластво мешканців, 

і байдужість влади.
Відбувся в книгозбірні 

й спільний захід із ЛОО 
„Українське товарис- 
тво охорони пам’яток 
історії та культури“ на 
тему „Пам’яткоохорон-
на справа в Королівстві 
Галичина і Лодомерія“. 
Окремою презентацією 
було представлено будів-

лі, які внесено до Списку пам’яток 
архітектури. 

Працівники бібліотеки підготу-
вали тематичні виставки й презен-
тували унікальні й цінні видання із 
нашого фонду до всіх лекцій. По суті 
кожна зустріч вимагала глибшого 
вивчення теми запитів, ґрунтовно-
го розуміння історичного періоду, 
фаховості, а отже, додаткового ре-
тельного вивчення власного фонду. 

Експоновано історичні джерела 
методів реставрації другої полови-
ни ХІХ — початку ХХ ст., зокрема 
Юліана Захарієвича, Тадеуша Об-
мінського; колекцію видань з іс-
торії, технології та організування 
будівництва доріг кінця XIX — по-
чатку ХХ ст. та виробництва цег-
ли; дослідження творчості відомих 
архітекторів світу — Леонардо да 

Вінчі, Мікеланджело Буонарроті, 
Філіппо Брунеллескі, Леона-Бат-
тіста Альберті, Лоренцо Берніні та 
інших; прижиттєві видання Мішеля 
Санмікелі, Андреа Палладіо, Джо-
ванні Баттіста Піранезі, Леопольда 
Бауера та інших. Також з фонду біб- 
ліотеки презентовано видання, які 
розкривають історію, особливості, 
стилі архітектури Франції, Англії, 
Італії, Австрії, Німеччини та інших 
країн. Із експонованих понад 300 
видань — третя частина їх це рідкіс-
ні й цінні документи, які належать 
до категорії „Книжкова пам’ятка“. 
Особливе захоплення у відвідувачів 
викликали аркушеві видання XIX — 
початку ХХ ст. 

Безумовно, що активна відві-
дуваність цих зустрічей зумовлена 
високим фаховим рівнем спікерів. 
Серед них відомі дослідники архі-
тектури Львова, реставратори та 
науковці: Ігор Жук, Тетяна Казан-
цева, Оксана Бойко, Ігор Сьомочкін, 
Сергій Іванов-Костецький, Роман 
Могитич, Руслан Серцелевич, Ірина 
Котлобулатова, Наталія Левкович, 
Максим Мартин, Тарас Завадов-
ський, Сергій Леонов та інші. 

Активна громадянська позиція 
й невтомна праця засновників про-
екту Тетяни Казанцевої та Сергія 
Леонова викликають захоплення і 
не залишають байдужими. Формат 
зустрічей вражає: гості висаджу-
вали зернятка екзотичних рослин 
у горщик для формування майбут-
ньої арбоскульптури, приходили у 
запропонованому дрес-коді, при-
носили смаколики й навіть кушту-
вали традиційну єврейську випічку. 
А неформальне спілкування за гор-
нятком кави забезпечувало особливу 
атмосферу заходів. 

Спільний проект „Архітектура 
Львова“ — це взаємовигідне парт-
нерство, такий собі бібліотечний 
win-win. Ми активно працюємо із 
громадою міста, вивчаємо її потре-
би, формуємо культуру особистості, 
з одного боку, а з іншого — розкри-
ваємо, вивчаємо та популяризуємо 
унікальний фонд бібліотеки Львів-
ської політехніки. 

Олена ХАРГЕЛІЯ, 
заступниця директора НТБ                          

Львівської політехніки
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просто про складне

Першокурсникові… і не лише

Розпочалося навчання. Очевидно, ти вже переконався, що воно таки 
різниться від шкільного. Тож виникає запитання: як організувати себе 

так, аби все виконувати вчасно, не мати боргів, а відтак — і прогалин? Про 
це розповідає доктор психологічних наук, доцент кафедри теоретичної 
та практичної психології Ірина Сняданко. 

Спершу — 
адаптація!                      
Без неї — ніяк

Кожен першокурсник 
переживає певний адап-
таційний період, адже 
змін відбувається чимало: 
знайомство з однокурс- 
никами, викладачами, 
перебігання по різних 
корпусах, де відбувають-
ся заняття, замість уроків 
— пари. Та й у самій сис-
темі навчання все не так, 
як було в школі. 

Однак зауважу, що 
приїжджим студентам 
адаптовуватися важ-
че. Вони мають більший 
стрес, бо покинули своє 
місто чи село, батьків, 
домівку. Відтепер їм тре-
ба не лише вчитися, а й 
купувати продукти, готу-
вати собі їжу, прибирати. 
Тому студенти, які жи-
вуть самостійно, мають 
більше проблем із роз-
поділом часу, так званим 
тайм-менеджментом, а 
це більший стрес. Часто 
саме в них порушується 
ритм харчування. Тому 
хочу наголосити, що на 
великій перерві потріб-
но харчуватися! Студен-
ти часто обирають такий 
спосіб життя, що не їдять 
весь день, а ввечері пе-
реїдають і згодом мають 
проблеми зі зайвою ва-
гою. 

На початку самостій-
ного життя важливо освої-                                                                                                  
ти монетарну культуру 
— виокремити основні 
витрати на проїзд, харчу-
вання, канцтовари й роз-
поділити їх, щоб не було 
так, що грошей постійно 
не вистачає. Хто мешкає 

в студмістечку, може без 
проблем заощадити на 
транспорті, адже пройти-
ся зупинку-другу — неда-
леко й дуже корисно. 

Хочу також наголо-
сити, що щороку зростає 
тенденція узалежнення 
від соціальних мереж. 
Останнім часом великої 
популярності набуває 
Інстаграм. І звичка — 
кожен свій крок фото-
графувати та виставляти 
туди. Отак переглядаючи 
чиєсь насичене життя, 
можна подумати: у людей 
усе так яскраво, цікаво, а 
в мене якось сіро, буден-
но. І відразу настрій стає 
кепський. Тому раджу на-
вчитися лімітувати свій 
час в Інстаграмі, осо-
бливо позбутися звички 
„сидіти“ там перед сном. 
Доречніше ці півгодини 
почитати. Так навчимося 
виробляти навички само-
освіти. Та й після читання 
засинати значно легше, 
ніж після перегляду соц- 
мереж.

Не відкладаймо 
навчання                                     
на завтра

Завеликі очікування 
від університету згодом 
можуть обернутися на 
більші розчарування. 
Тому раджу не будува-
ти собі рожевих мрій, не 
очікувати, що все буде 
ідеально. 

В університеті ніхто 
не вимагає, як у школі, 
на завтра виконувати до-
машнє завдання, бо в уні-
верситеті вчимося не для 
викладача, мами-тата, а 
насамперед для себе. Це 

може розслабити й ство-
рити певну пастку: не ви-
магають — не буду вчити. 
Згодом буде важко давати 
раду з усім. На лекціях 
важливо бути уважним, 
запам’ятовувати викла-
ди, конспектувати (з кон-
спекту вчитися легше), а 
ввечері або у вихідні пе-
речитувати це. Для кра-
щого запам’ятовування й 
засвоєння доречно вчи-
тися потроху. Важливо не 
стати заручником відтер-
мінування, відкладаючи 
все на потім, на завтра… 
Потім, звісно, не встигає-
мо, у голові — каша, важ-
ко вивчити все нараз. До 
того ж, предметів багато. 
Згодом це може переро-
сти у синдром невико-
ристаних можливостей. 
Це стосується не лише 
навчання, а, скажімо, по-
їздок, здійснення цікавих 
ідей. Тому не відтерміно-
вуймо свої плани, бажан-
ня, наміри. Щодня запи-
туймо себе: що я зробив/
зробила, аби наблизитися 
до своїх навчальних ці-
лей? Намагаймося жити 
тут і зараз. 

Що робити 
з нудним                                                     
і непотрібним? 

Кожен із нас має свій 
біоритм, свої продук-
тивні години доби. Тому 
один студент воліє поси-
діти допізна, а другий — 
встати вдосвіта. Одному 
краще вчитися в компа-
нії, другому — на самоті. 
Нехай кожен робить так, 
як йому продуктивніше. 
Тоді вільного часу мати-
мемо більше.

А що робити, якщо 
трапиться нудний, не 
надто потрібний для 
освоєння професії пред-
мет? Найперше — не за-
бувати, що якщо це не 
потрібно мені як май-
бутньому програмісту, 
хіміку чи енергетику, то 
у будь-якому разі мушу 
це вивчити, аби скласти 
залік чи іспит, зрештою, 
не „вилетіти“ з універ-
ситету, не потрапити на 
повторний платний курс. 
Тому треба якось вчити: 
придумувати собі цікаві 
асоціації, аналоги, шу-
кати способи кращого 
засвоєння і таким чином 
спростити собі вивчення. 
У такому разі змінімо своє 
ставлення до ситуації — 
задовольняймо не бажан-
ня, а потреби.

Загалом щоб вивчити 
великий обсяг, треба його 
спростити й звести до 
кількох складових, тобто 
сформувати кістяк. Коли в 
голові маємо певну струк-
туру, її легше наповнити, 
адже тепер залишиться 
лише все розкласти на 
полиці. Наш мозок краще 
сприймає простіші схеми, 
ніж сумбур. Тому прагні-
мо до спрощених, зрозу-
мілих форм. Навчання в 
університеті зводиться 
до того, аби сформувати 
в собі основу, яку згодом 
можна розвивати дуже 
по-різному. Якщо якийсь 
предмет дається важко, 
не біймося підходити до 
викладача. Він пояснить 
незрозуміле, порадить до-
поміжну літературу тощо. 

На першому курсі ба-
гато що видається страш-
ним, але не забуваймо: все 
буде добре, з усім дамо 
раду — якщо не прогулю-
ватимемо пари й сумлінно 
та вчасно готуватимемося 
до занять. 

Ірина МАРТИН 
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люди університету

Досвідчений педагог і друг студентів
Леонід Олександрович Новіков, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, уже 44 роки читає студентам лекції на кафедрі вищої математики 
Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. 

Випускник механі-
ко-математичного фа-
культету Франкового 
університету потрапив 
до Політехніки не ві-
дразу. Спочатку доля 
закинула його на Коль-
ський півострів, куди 
скерували його з АН 
СРСР. Насправді в со-
юзному філіалі Акаде-
мії Наук місця не було, 
тому Леоніду Новікову 
запропонували вступи-
ти до аспірантури, яку 
згодом успішно закін-
чив. Відтак його знову 
запросили на Кольський 
півострів. Після восьми 
років праці він повернув-
ся до України, влашту-
вався на роботу в тодіш-
ній Івано-Франківський 
інститут нафти і газу, там 
і надали йому звання до-
цента. Після п’ятьох ро-
ків у Івано-Франківську 
подався до Львівської 
політехніки, бо там „було 
більше можливостей для 
розширення діапазону 
наукових досліджень чи-
сельних та наближених 
методів прикладної ма-
тематики“.

Молодому науковцю 
таланило вчитися й пра-
цювати з дуже відоми-
ми особистостями. Має 
кілька підручників і по-
сібників у співавторстві з 
іншими науковцями По-
літехніки, за якими нині 
вчаться студенти. 

— Завжди хотів, щоб 
молодь знала не тільки 
історію певної науки, а 
імена й життєвий шлях 
її творців, — говорить 
Леонід Олександрович. 
— Саме тому, читаючи 
лекції, обов’язково роз-
повідаю студентам до-
кладніше про предмет, 
який вони вивчають, і 

додаю цікаві відомості з 
життя знаних математи-
ків України й світу.

Добрим словом зга-
дує про свого викладача 
випускник факультету 
автоматики 1982 року, 
перший заступник голови 
правління „Приватбанку“ 
(очолює корпоративний 
блок) Олег Сергеєв: 

— Леонід Олександро-
вич був одним із наших 
улюблених викладачів. 
Ми й досі запрошуємо 
його на наші зустрічі й 
завжди йому раді, бо що-
разу він вражає нас своєю 
ерудицією, своїм бачен-
ням науки й світу зага-
лом. Кожен з нас донині 
пам’ятає, як викладач зу-
мів захопити нас матема-
тичною наукою, манерою 
спілкування, відвертістю, 
щирістю, людяністю. Він 
досі пам’ятає, як звати 
нас, наших дружин і ді-
тей. Ми його дуже пова-
жаємо за фантастичну 
пам’ять і увагу до нас, 
своїх студентів...

— Я завжди ставлюся 
до студентів, як до май-
бутніх колег, тішуся їх-
німи здобутками чи то в 
царині науки, чи в кар’єр-
ному зростанні, добро-

зичливий, нікому не 
заздрю, — говорить мій 
співрозмовник — Ок-
рім цього, мені приємно 
працювати з молоддю, 
бо вона фантастично ці-
кава, має багато свіжих 
ідей, зростає на моїх 
очах, додає наснаги. За-
галом, життя дуже бага-
тогранне. У ході спілку-
вання як зі студентами, 
так і з іншими людьми, 
виникають різні нові 
думки, задуми, адже всі 
точні науки дуже тісно 
пов’язані між собою. До 

прикладу, фізика — з гео-
метрією й навпаки. Сюди 
втручається й випадко-
вість, яку вивчає теорія 
ймовірностей. Це дуже 
цікаво. Розповідаючи 
про це молоді, сам фак-
тично вчуся. Математика 
як наука має свою мову, 
термінологію. Вона не 
займається вивченням 
реалій, а досліджує логі-
ку, устрій усього світу і є 
однією з небагатьох галу-
зей діяльності людини, де 
вона живе зі своєї праці. 
На мою думку, математи-
ки, зазвичай, дуже поряд-
ні люди.

— Ви — не лише меха-
нік, математик, а людина 
ерудована, творча…

— Я все життя читаю й 
вчуся розумного від муд-
рих людей минулого й 
від сучасників, цікавлюся 
новинками з математики. 
Дописував колись до на-
шої інститутської, а тепер 
уже університетської га-
зети. До речі, у літератур-
но-мистецькому журналі 
„Дзвін“, у співавторстві з 
директором ІМФН профе-
сором Петром Каленюком 
і заступником директора 
Інституту прикладних 

проблем механіки й мате-
матики ім. Я. С. Підстри-
гача НАН України Воло-
димиром Пелихом, вийде 
наш нарис про відомого 
українського математика 
Віталія Скоробагатька.

— Ваші побажання мо-
лодим політехнікам, зокре-
ма — новому поповненню...

— Щоб завжди були по-
рядними й чесними, сум-
лінно навчалися, а згодом 
і працювали з повною від-
дачею. Вони мають пам’я-
тати, що кожному Бог дав 
дар, то ж треба в собі його 
шукати, не боячись труд-
нощів. Оскільки ми, пе-
дагоги, завжди дивимося 
студентам у вічі (бо так 
між нами встановлюєть-
ся контакт), то хотів би, 
щоб вони всотували в себе 
наші знання, помножува-
ли наші здобутки. Та для 
цього треба, щоб спочатку 
навчилися не лише слуха-
ти нас, а й вміли почути. 

...Незважаючи на свій 
поважний вік (нещодав-
но відзначив вісімдеся-
тиріччя), Леонід Новіков 
завжди енергійний, в русі, 
серед молоді. Знаючи, що 
в Політехніці працюють 
різного фаху прекрасні на-
уковці (університет вважає 
академією) переконаний, 
що цей об’єднаний ко-
лектив може розв’язувати 
будь-які завдання (раніше 
жоден супутник не підні-
мався в небо без розробок 
львівських політехніків). 
Упевнений, що сила — в 
єдності різних наук, однак 
без допомоги держави тут 
не обійтися: саме вона має 
ставити перед науковця-
ми потужні й потрібні для 
розквіту країни завдання. 
Тоді не втікатимуть за кор-
дон добрі науковці, бо вдо-
ма знаходитимуть велике 
задоволення від праці. 

Катерина ГРЕЧИН
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історія і сучасність

З Україною в серці 
В Інституті інженерної механіки та транспорту, готуючи профільних 

спеціалістів, дбають і про те, щоб зі стін університету виходили справжні 
українські кадри. Тож у позалекційний час допомагають своїм вихованцям 
краще вивчити історію краю, держави загалом, її літературу, навчають 
утверджувати своїми справами українську мову, національну ідею. 

Для цього використо-
вують усі доступні спо-
соби: вечорниці, різні те-
матичні вечори, читання 
Шевченківської та іншої 
поезії українських авторів, 
наочну агітацію тощо. Під 
особистим контролем ди-
ректора інституту доцента 
Олексія Ланця — регуляр-
не оновлення стендів. Він 
і сам охоче долучається до 
цієї роботи. 

Якщо піднятися схо-
дами на третій поверх, то 
у вічі одразу впадає ори-
гінальний портрет Вели-
кого Кобзаря, виконаний, 
до речі, у незвичній формі 
і в єдиному екземплярі. 
Готуючи авторську робо-
ту, Олексій Степанович 
спочатку на великому 
листі металу відтворив 
портрет Шевченка, потім 
зробив отвори, в які (за 
малюнком) запресовував 
різного розміру цилінд- 
рики-штифти з твердо-
сплавного матеріалу, що 
залишилися після науко-
вих досліджень. Унаслідок 
творчого поєднання чи-
стої механіки й мистецтва 
вийшов дуже цікавий пор-

трет із металу, покритого 
міддю. З обох боків його 
доповнюють відомі рядки 
з поезії Тараса Шевченка, 
висять вишивані рушники. 

По обидва боки портре-
та — стенди „Рідна мова —      
коріння нації“ (висловлю-
вання відомих українців 
про мову) та „Моя Украї-                                                                           
на“ (Славень України, 
Молитва за Україну, вірш 
Володимира Сосюри „Лю-
біть Україну“), які виго-
товив завідувач кафедри 
механіки та автомати-
зації машинобудування 
професор Ігор Кузьо. На 
протилежній стіні — ще 
один стенд, в основу яко-
го лягли поетичні рядки 
з подарованої професору 
збірки поезій київсько-
го науковця-механіка, 
колишнього доцента ка-
федри прикладної меха-
ніки Київського політех-
нічного інституту Віталія 
Іващенка. Окрім рядків із 
поезій, на стенді — пор-
трети відомих українців 
Ліни Костенко, Любоми-
ра Гузара, Михайла Вер-
бицького, цитати з їхніх 
висловлювань і вірші. 

Мріють радіофікувати 
корпус, щоб у перервах 
між парами звучала укра-
їнська музика й поезія. 

— У нашому інституті 
практично всі викладачі 
— просвітяни, — говорить 
завідувач кафедри проек-
тування та експлуатації 
професор Зіновій Стоць-
ко. — Саме тому кожен із 
нас дбає й про збереження 
історії інституту. Нашими 
руками зроблено багато 
стендів з історії механі-
ки, що розміщено вздовж 
сходів. На першому по-
версі — реальні прилади 
й верстати, починаючи з 
давніх часів і закінчуючи 
сучасним приладдям. У на-
шому імпровізованому му-
зеї можна побачити оригі-
нальні механізми, деталі 
з механіки, які нам уда-
лося зберегти від колиш-                                                             
ніх лабораторій. Дещо 
взяли з архіву. Уже при 
вході до інституту кожен 
може прочитати його наз-
ву, спроектовану й виго-
товлену методом комп’ю-
терного проектування. Так 
ми намагалися поєднати 
старовину зі сучасною 
методикою виготовлення 
деяких плакатів, рисунків. 
Приємно, що саме наш 
директор є ініціатором 
створення в старовинно-
му корпусі музею з історії 
механіки. Загалом, колись 
механіка була основою 
Львівської політехніки. 
Тепер ту історію можна 
прослідкувати на окре-
мих виробах, механічних 
деталях тощо. Зберігаючи 
нашу історію, робимо все, 
щоб наш музей виглядав 
естетично й гарно. А ще 
можемо похвалитися свої-                                                                         
ми лабораторіями, уні-

кальним міні-заводом, де 
поєднано проектування 
нового обладнання й від-   
разу його виробництво. 
Приємно, що від усього 
цього отримуємо задово-
лення й ми, і промисловці, 
з якими співпрацюємо. 

Зіновій Антонович роз-
повідає, як його „дістають“ 
директори, керівники під-
приємств, які просять 
інженерів-механіків і бе-
руть усіх, бо після стажу-

вання ті стають добрими 
фахівцями. Він вважає, що 
спеціальність треба обра-
ти таку, щоб на все життя, 
щоб фах був приємний і 
корисний.

— На жаль, — продов-
жує професор, — вступни-
ки не часто обирають наш 
інститут. Вони вважають, 
що ці професії непрестиж-
ні, окрім цього в нас на-
вчатися таки нелегко, бо є 
багато точних дисциплін. 
Якби в нас працювало на 
належному рівні вироб-
ництво, то ми б у своїх 
дослідженнях досягнули 
чимало. Варто нарешті 
нашій державі подбати 
про те, щоб продавати за 
кордон готовий продукт, а 
не сировину, а це машини, 
технології, чого нам зараз 
бракує. Щоб вийти на сві-
товий рівень, їх треба ро-
бити в Україні. 
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до ювілею

Напередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності 
у Львівській політехніці продовжуємо публікувати матеріали з історії просвітницького 

руху. Сьогодні спогадами про свої студентські роки і вплив родини й наставників, вихованих 
на традиціях „Просвіти“, на формування особистості ділиться колишній декан ФТОР доцент 
Володимир Гуменецький.

Мої студентські роки
Про просвітницьку 

діяльність до 1939 року в 
селах моїх батьків Луб’я-
ни й Бродки тодішньо-
го Щирецького району 
Львівської області ми 
знали з їхніх розповідей 
і спогадів під час родин-
них зустрічей на релігій-
них українських святах. 
Ми малі, а потім вже й 
підлітки слухали про те-
матичні вечори й само-
діяльні вистави молоді 
в Читальнях і про різні 
фестини, хоровий спів 
та участь у церковних 
хорах, про спротив поль-
ській владі. Це впливало 
на формування нашого 
світогляду.

По закінченні загаль-
ноосвітньої середньої 
школи з виробничим нав-
чанням №78 м. Львова я 
вступив до Львівського 
політехнічного інститу-
ту на нафтовий факуль-
тет, спеціальність „Хі-
мічна технологія пере-
робки нафти та газу“. На 
мій вибір вплинули два 
чинники: саме хімічна 
спеціальність і нафтовий 
факультет із одностроєм 
студентів і найвищою 
стипендією серед інших 
факультетів, що зростала 
щорічно при переході на 
наступний курс.

Від вересня 1960 року 
я став студентом. На 
нашу спеціальність при-
йняли 45 осіб, сформува-
ли дві академічні групи. 
Серед студентів було 67 
відсотків українців, 27 — 
росіян і троє інших наці-
ональностей (білоруска, 
естонець і єврей). І ось 
перша перемога нашого 
виховання: коли викла-

дач нарисної геометрії 
запитав про мову викла-
дання, більшість прого-
лосувала за українську, 
хоча кілька українців пе-
реконували нас погоди-
тися на російську.

Минуло неповних два 
місяці навчання, коли 
пленум ЦК КПРС вирі-
шив наблизити навчання 
до виробництва й згідно 
з наказом міністра освіти 
нас, майбутніх нафто-
переробників, відправ-
ляють до Дрогобича, де 
є два нафтопереробні 
заводи (НПЗ). Там ми 
повинні навчатися на 
Дрогобицькому загаль-
нотехнічному факуль-
теті (ДЗТФ) Львівського 
політехнічного інститу-
ту. На одне робоче міс-
це в цеху закріпили по 
два студенти, по одному 
— з кожної академічної 
групи. Навчалися й пра-
цювали ми потижнево: 
тиждень вчиться один, а 
напарник працює, а на-
ступного тижня навпаки. 
Ми отримували половину 
стипендії стаціонарної 
форми навчання у Львові 
плюс аванс і зарплату — 
залежно від відпрацьова-
них вахт на заводі. 

Нашим академічним 
групам присвоїли нові 
абревіатури — Дсв-11 і 
Дсв-12 (денний стаці-
онар, виробничники). 
Старостою першої гру-
пи був Михайло Скікун, 
а другої — Олександр 
Егліт. Куратором наших 
груп був доцент кафед-
ри ХТНГ у Львові Андрій 
Зелізний. Він часто від-
відував нас у Дрогобичі, 
допомагав влаштовувати 

побут, навчання й працю. 
Оскільки обидва старости 
працювали на НПЗ №1 і 
жили в його гуртожитку, 
за рекомендацією кура-
тора старостою групи 
Дсв-12 призначили мене.

Всі предмети на Дро-
гобицькому загальнотех-
нічному факультеті чита-
ли українською мовою, та 
дехто зі студентів вживав 
лише російську. Якось на 
засіданні стипендійної 
комісії декан ДЗТФ Свя-
тослав Кушнір запитав 
одного з них, звідки він 
родом. Той відповів, що 
зі сільської багатодітної 
сім’ї Калуського району 
Івано-Франківської об-
ласті. Декан зауважив, 
що не варто забувати 
рідну мову. Розумна лю-
дина послухала і переста-
ла вживати без потреби 
„язик“ і повернулася до 
мови.

Два курси ми провчи-
лися в Дрогобичі, а на 
третій (1962–1963 н.р.) 
нас знову перевели до 
Львова. Кафедру ХТНГ 
приєднали до складу хі-

міко-технологічного 
факультету (ХТФ), а наф- 
товий факультет разом із 
професорсько-виклада-
цьким складом перевели 
до Івано-Франківська, де 
на базі Івано-Франків-
ського загальнотехніч-
ного факультету (ЗТФ) 
Львівського політехніч-
ного інституту створили 
Івано-Франківський ін-
ститут нафти і газу. 

У Львові нам читали 
лекції для потоку з 4–6 
академічних груп. Пам’я-
таю, як на лекції з курсу 
опору матеріалів, яку чи-
тав доцент Юрій Гаври-
лів*, здійнявся шум і гам. 
Лектор перервав лекцію і 
запитав, що сталося. Дві 
студентки заявили, що не 
розуміють, і вимагали чи-
тати „на русском язике“. 
Тоді лектор пояснив їм, 
що тут не „Масква сталі-
ца“, а місто Львів і за два 
роки навчання вже можна 
було вивчити українську 
мову. „Хочете вчитись, 
то вчіться“, — сказав він. 
Більше „мовних“ претен-
зій ніхто не мав.

Та Міністерство осві-
ти СРСР почало витіс-
няти українську мову 
з навчального процесу 
іншим шляхом: на нав-
чання до Львівської по-
літехніки скеровували 

*Батько Ю. Гавриліва Ми-
рослав Степанович Гаврилів 
(24.07.1885— 15.02.1932), на-
роджений в Галичині, був рек-
тором Харківського інституту 
народної освіти. Довідав-
шись, що потрапив у список 
„ворогів народу“, наклав на 
себе руки.

SS Володимир Гуменецький
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іноземних студентів із 
понад 30 країн світу, пе-
реважно з Азії, Африки 
й Латинської Америки. 
Були і з країн Варшав-
ського договору, а саме: 
Польщі, Угорщини, Че-
хо-Словаччини й Ні-
меччини. Попередньо їх 
навчали „русского язи-
ка“ в Москві чи Києві. З 
хімічних спеціальнос-
тей вони навчалися за 
спеціальністю „Хімічна 
технологія переробки 
нафти та газу“ на кафедрі 
ХТНГ. Четвертий сту-
дентський гуртожиток 
став інтернаціональним. 
До іноземних студентів 
обов’язково підселяли 
радянських, щоб інозем-
ці в гуртожитку спілкува-
лися російською мовою. 
Ну й лекції теж читали 
російською.

Але доцент Андрій 
Зелізний за розкладом 
занять продовжував чи-
тати лекції із своїх кур-
сів („Теоретичні осно-
ви хімічної технології“ 
і „Хімія нафти і газу“) 
для наших студентів — 
українською мовою, а 

для іноземних окремо 
— російською за раху-
нок свого вільного часу 
(ці години в навчальне 
навантаження йому не 
зараховували).

Андрій Михайлович 
був високоосвіченою 
людиною. Він закінчив 
Рогатинську гімназію, 
вивчав українську фі-
лологію у Львівському 
університеті ім. Івана 
Франка, закінчив ХТФ 
Львівської політехніки 
за спеціальністю „Хіміч-
на технологія переробки 
нафти та газу“. Студенти 
любили й поважали його. 
Він тактовно і з повагою 

звертав увагу на наші 
недоречні витівки чи 
вживання суржику. Спіл-
куючись із нами на прак-
тичних заняттях, під час 
захисту лабораторних 
робіт чи просто так, міг 
почати читати вірш Та-
раса Шевченка чи Лесі 
Українки, Івана Франка, 
Івана Котляревського і 
просив продовжити або 
сказати, хто автор твору; 
міг запитати про богів із 
давньогрецької міфоло-
гії. 

А якось до нього на 
іспит студент прийшов 
без краватки й піджака. 
Андрій Михайлович за-
питав: „Що це Ви, Бог-
дане, прийшли на іспит, 
як із покою до кухні?“. З 
того часу всі студенти на 
всі іспити ходили в свя-
точній одежі.

Моєю дружиною була 
Марта Грицунь. Трива-
лий час вона не знала, 
що є донькою Юрія Липи 
і Галини Захарясевич, бо, 
щоб урятувати дівчинку, 
її ще малою удочерили 
Олексій і Люба Грицуні. 
У радянські часи тво-

ри Юрія Липи було су-
воро заборонено, зате 
літератури з критикою 
„українських буржуазних 
націоналістів“ було до-
статньо. Андрій Михай-
лович знайшов спосіб, як 
відкрити нам очі на велич 
цієї людини — він давав 
Марті літературу, в якій, 
критикуючи націоналіс-
тів, автори наводили ок-
ремі фрази, а іноді й цілі 
абзаци із творів таких 
письменників чи поси-
лання на їхні твори. Так 
Марта ознайомилась із 
творами свого батька, а 
згодом могла вже їх ви-
вчати безпосередньо в 
бібліотеці ім. В. Стефа-
ника у Львові та в архівах 
Одеси, Варшави, Позна-
ні, повертаючи із забут-
тя своїх рідних — Івана 
Липу, Юрія Липу, Галину 
Захарясевич-Липу.

Ми щиро вдячні Ан-
дрію Михайловичу та 
іншим учителям за про-
світницьку роботу з 
нами — студентами хі-
міко-технологічного фа-
культету, випускниками 
1965року.

наш календар

8 вересня — День українського кіна. 
8 вересня — День фізичної культури 
й спорту.
9 вересня — День працівників нафто-
вої, газової та нафтопереробної про-
мисловості.

Пам’ятні дати

6.09.1897 — народився Іван Микитенко, 
український письменник.
7.09.1875 — народився Олександр 
Мурашко, український живописець, пе-
дагог і громадський діяч.
7.09.1891 — перші українські емігранти 
прибули до Канади. 
7.09.1905 — народився Олекса Сторо-
женко, український письменник. 
7.09.1923 — створено Міжнародну орга-
нізацію кримінальної поліції (Інтерпол). 
7.09.1984 — помер Патріарх УГКЦ, кар-
динал Йосиф Сліпий.

7.09.1989 — розпочав роботу Уста-
новчий з’їзд Народного руху України. 
8.09.1894 — помер Герман Гельм-
гольц,  фізик, який розробив термо-
динамічну теорію хімічних процесів, 
заклав основи теорії вихрового руху 
рідин.
8.09.1898 — народилася Наталя 
Ужвій, талановита українська ак-
триса.
9.09.1737 — народився Луїджі Галь-
вані, італійський фізик, один із за-
сновників учення про електрику; 
встановив виникнення різниці по-
тенціалів при контактуванні металу 
з електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Котлярев-
ський, український письменник, пер-
ший класик нової української літера-
тури, автор славнозвісної „Енеїди“. 
9.09.1841 — народився Анатоль Вах-
нянин, український композитор, 
письменник і громадський діяч.

9.09.1863 — народився Борис Грін-
ченко, знаний український мовозна-
вець-лексикограф і письменник. 
10.09.1883 — народився Дмитро Дон-
цов, український літературний критик, 
публіцист, філософ, головний ідеолог 
українського націоналізму.
10.09.1894 — народився Олександр Дов-                                                                                                                 
женко, український кінодраматург, ре-
жисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав Людке-
вич, український композитор, музи-
кознавець, автор кантати-симфонії 
„Кавказ“, кантати „Заповіт“. 
11.09.1864 — народився Павло Грабов-
ський, український поет і громадський 
діяч. 
12.09.1875 — народився Олександр Ко-
шиць, український хоровий диригент, 
композитор, етнограф. 
12.09.1897 — народилася Ірен Жоліо-                                                                                     
Кюрі, французький радіохімік і фі-
зик.

SS Андрій Зелізний
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студентське капеланство

Добра забагато не буває
Встигати щораз більше, досягти вищої якості та розширювати горизонти 

своєї діяльності — це те, що добре вміє молодь Центру студентського 
капеланства ЛА УГКЦ. Ви навіть не можете уявити, скільки всього за літо 
вони зробили, а скільки ще мають запланованого.

За літо встигли 
чимало

Активне літо розпоча-
лося ще в червні з англій-
ськомовного духовно-ос-
вітнього табору в Яремчі. 
Упродовж п’яти днів абсо-
лютно все — літургія, мо-
лебні, молитви, проповіді, 
ігри, навчання, приватні 
розмови — відбувалися 
тільки англійською мовою. 
Двадцятеро учасників табо-
ру спершу ламали голови й 
язики, але врешті зрозумі-
ли, що саме такий спосіб 
вивчення мови — найефек-
тивніший. Головною те-
мою була міграція молоді. 

Ще один табір пройшов 
у Коблево. Він був орієн-
тований на лідерів. Тут 
акцентували на духовності 
та лідерстві. Ці теми обра-
ли спеціально для тих, хто 
працює з молоддю й пови-
нен вміти запалювати її до 
дії.

Найбільший пласт ро-
боти вдалося зреалізувати 
на східних територіях. Там 
активісти Волонтерсько-
го простору DoBro прове-
ли шість дитячих таборів 

у Торецьку, Мирнограді, 
Красногорівці, Добропіллі, 
Новодонецьку, Костянти-
нівці, Кропивницькому.

Новим для молоді було 
місто Торецьк. Його меш-
канцям спершу було див-
но, бо раніше в них ніхто 
нічого схожого не орга-
нізовував. Але сприйняли 
таку ініціативу позитивно. 
До табору ходило майже 
двадцять дітей. І це, як ка-
жуть організатори, досить 
добрий результат як для 
першого разу. Особливо, 
якщо зважати, що Торецьк 
близький до передової, 
часто чутно перестрілку й 
люди досить насторожено 
сприймають когось чужого.

Головні акценти в табо-
рах робили на першій ме-
дичній допомозі, вчили як 
поводитися під час обстрі-
лів. Звичайно, волонтери 
це все добре знали, бо по-
передньо готувалися, про-
ходили інструктажі. Вони 
повинні були знати все це, 
адже працюють із дітьми 
на території, що близька 
до фронту, й мусять розу-
міти, як діяти за будь-яких 
обставин.

— Нині вже маємо пов-
ністю спланований запуск 
DoBro School — школу під-
готовки молодіжних ліде-
рів на східних територіях. 
Залишилося визначити, хто 
проводитиме ці навчання. 
Ми хочемо на сході України 
згрупувати активну молодь 
й там створити осередки 
Волонтерського простору 
DoBro. Це дасть змогу роз-
ширювати нашу роботу. 
Бо не буде потреби, щоб 
на схід їхало багато наших 
студентів для проведення 
таборів, а достатньо буде 
двох-трьох. Організаційна 
частина вся відбуватиметь-
ся тут, а практичну — вті-
люватимемо там. Ми мали 
нагоду пересвідчитися, що 
в тих містах, де було наше 
таборування, є достатньо 
активних молодих людей, 
які готові організовувати 
різні заходи, табори на базі 
наших церков. У такий спо-
сіб зможемо досягти осно-
вної мети — сформувати 
більший фундамент УГКЦ. 
Зараз лише в Красногорівці 
нема такої локації. Там нам 
допомагають протестанти, 
з якими маємо дуже добрі 
стосунки, — каже голова 
Центру студентського ка-
пеланства ЛА УГКЦ отець 
Юрій Остапюк.

На рік запланували 
ще більше

А тепер трохи про все, 
що планують зробити в 
Центрі студентського ка-
пеланства ЛА УГКЦ. Се-
ред планів, які почнуть 
втілювати вже з вересня, 
отець Юрій значну увагу 
приділяє праці зі студент-
ською молоддю. Каже, що 
цьогоріч буде ще більше 
праці в гуртожитках. Є 

семінаристи, які готові 
інформувати та заохочу-
вати молодь приходити на 
зустрічі та обговорювати 
різні актуальні для студен-
тів теми. Це планують ро-
бити в різних гуртожитках 
у різні дні. 

Традиційно відбувати-
муться зустрічі щочетвер-
га у визначений Студент-
ський день у Гарнізонному 
храмі свв. ап. Петра й Пав-
ла. Нове впровадження — 
навчання про духовність 
й усе з нею пов’язане. На 
ці зустрічі запрошувати-
муть лекторів, які пояс-
нюватимуть різні теми та 
розповідатимуть про все, 
що цікавитиме слухачів. 
Відновлять також зустрічі 
з викладачами львівських 
університетів. Вони від-
буватимуться щомісячно 
й складатимуться зі спіль-
ної молитви та спілкуван-
ня на актуальні для освітян 
теми. Особливу увагу при-
ділять питанням праці зі 
студентами.

Зі Студентським теа-
тром „САД“ планують тур 
Україною, зокрема хочуть 
відвідати різні парафії та 
спецзаклади. 

Надалі діятиме мовна 
школа. Тепер вона мати-
ме два напрями: студенти 
вивчатимуть англійську і, 
якщо будуть охочі, поль-
ську мови, та окремо го-
тують навчання для дітей, 
віком від 8 до 13 років— 
англійська мова в ігровій 
формі. 

Найактивніших студен-
тів залучатимуть до праці з 
родинами. При храмі Бла-
женного свящмч. Олексія 
Зарицького хочуть створи-
ти спільноту родин і вести 
з ними різні навчання, ор-
ганізовувати цікаві зустрі-
чі, поїздки.

Розпочнеться новий 
навчальний рік із Центром 
студентського капеланства 
— із велопрощі до Унева. Її 
планують на останній тиж-
день вересня.

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 24 [3024]
6 —  12 вересня 2018 15СТУДМІСТЕЧКО

життя в гуртожитку

Після поселення все тільки 
починається
Якщо ви думаєте, що студентське життя 

починається з урочистої посвяти чи першої 
пари, то трохи помиляєтеся. Бо для деяких 
першокурсників воно починається із поселення 
в гуртожиток. 

Від 15 серпня до 7 вересня в Сту-
дмістечку Львівської політехніки 
— гаряче. Та, як каже директор Ігор 
Гельжинський, якщо літні дні ми-
нають відносно спокійно, то перед 
самим початком навчання з’їжджа-
ються вже всі першокурсники й тоді 
справді важко.

Цьогоріч на поселення від пер-
шокурсників було подано 2700 заяв. 
У гуртожитках Львівської політех-
ніки є приблизно 2000 місць і при-
близно ще 350 — у гуртожитках ін-
ших навчальних закладів, з якими 
університет має домовленості, а це: 
Львівський кооперативний коледж 
економіки й права, Львівський авто-
мобільно-дорожній коледж, Націо-
нальний лісотехнічний університет 
України, Львівський коледж держав-
ного університету телекомунікацій. 
Там у кімнатах, де проживатимуть 
наші студенти, повністю замінили 
меблі. А решта поселятимуть за ра-
хунок відселення шестикурсників і 
тих, хто за рейтинговою системою 
втратив право на перепоселення.

Як і в попередні роки, щоб не 
втратити права продовжити прожи-
вання в гуртожитку, треба пам’ятати 
про штрафні бали, які нараховують 
за порушення правил поведінки. І їх 
не можна відпрацьовувати. Найчас-
тіші порушення — це куріння в при-
міщеннях, вживання алкоголю, гамір 
і неохайність кімнат та блоків. А від 
минулого року активно запровадили 
рейтингову систему. Тож тепер сту-
дентам недостатньо просто чемно 
поводитися, а й треба добре вчитися. 

— У нас чудово налагоджено рей-
тингову систему перепоселення. Це 
навіть зацікавило інші виші й до нас 
звертаються за допомогою, щоб ми 
поділилися своїм досвідом. Коли 
минулоріч запровадили рейтинго-
ву систему, то навіть привернули 
велику увагу ЗМІ різних рівнів, да-
вали досить багато інтерв’ю для те-
леканалів, преси, інтернет-видань 

не лише місцевого, а 
й загальнонаціональ-
ного рівня, — каже 
Ігор Ігорович. 

Хоча насправді, це 
не надто щось нове 
для Політехніки. Бо 
тих, хто отримав дві 
чи більше „комісій“ 
за іспити, не пере-
поселяли вже щонай-
менше п’ять років. Та, 
зрештою, такі методи 
себе оправдовують. 
Бо, як наголосив ди-
ректор Студмістечка, 
завдяки цьому є біль-
ше вільних місць.

— Ще маємо студентів шостого 
курсу, які на час роботи над магіс-
терською роботою вже не мали б 
проживати в гуртожитку. Та ми не 
виселяємо всіх підряд. Адже є спеці-
альності, як наприклад, хімічні, на 
яких студентам для написання нау-
кової роботи необхідне спеціальне 
обладнання. Тож вони мусять часто 
ходити до університету і, відповід-
но, потребують житла, — додав ди-
ректор Студмістечка.

Та поселитися до гуртожитку 
— це лише половина справи. Адже 
лише тоді все починається. 

Як каже заступник директора 
Студмістечка зі студентських пи-
тань Віктор Андрійовський, геогра-
фія вступників до університету роз-
ширюється. Фактично представлені 
всі області нашої держави. Цьогоріч 
знову багато молоді є з окупованих 
Криму та східних територій. 

— Батьки першокурсників пе-
реймаються умовами проживання 
своїх дітей. Щодо цього виникає, ма-
буть, чи не найбільше питань. Дехто 
одразу невдоволений. На сьогодні 
було три випадки, коли після огля-
дин кімнат пішли орендувати квар-
тиру. Хоча чимало розуміють, що це 
бюджетний варіант житла й цього 

абсолютно достатньо, щоб спокійно 
жити й навчатися. Ще одне, що дуже 
турбує батьків, що першокурсників 
підселяють до старшокурсників. На 
жаль, інших можливостей нема, — 
підкреслив Віктор Богданович. 

— Ми маємо зустрічі зі студен-
тами на початку навчального року. 
Особливу увагу приділяємо бесіді з 
першокурсниками: ознайомлюємо 
їх із правилами поведінки, розпо-
відаємо про те, які наслідки право-
порушень. Та в будь-який час вони 
можуть звернутися до представни-
ків чи оперзагонів, чи студрад, або 
прийти до мене. Буває всяке, адже 
люди з різних регіонів, з різними 
темпераментами, вихованням. Зви-
чайно, що виникають непорозумін-
ня, інколи конфлікти. Та ми завжди 
вислуховуємо обидві сторони. Та й 
знайти рішення разом легше, бо ро-
зігріті емоціями вони не дають ради 
й можуть наробити багато помилок. 
Якщо не вдається остаточно пога-
сити конфлікт, то, звичайно, розсе-
ляємо. Та це не так часто буває. Все 
ж найчастіше хочуть переселятися, 
щоб бути разом зі своїми одногруп-
никами, — розповів заступник ди-
ректора. 

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

Французький карнавал, уні-
кальна хорова музика, камерні 
твори українських компози-
торів та експериментальні 
проекти — таким буде вересень 
у Львівській органній залі. 7 та 
8 вересня в Органній залі відбу-
деться „Французький карнавал“. 
Концерт із такою назвою при-
думали молоді піаністи Дмитро 
Микитин та Андрій Макаревич. 
7 вересня відбудеться також 
розіграш абонементу на цілий 
концертний сезон. 12 та 15 вересня 
пройдуть концерти на честь Васи-
ля Барвінського.

На 75-му Венеційському міжна-
родному кінофестивалі укра-
їнсько-італійську стрічку „Ізі“ 
було відзначено премією Kineo 
Diamond Award. Це вперше 
на одному з трьох найбільших 
кінофорумів світу вручено премію 
фільму виробництва України. 
Трагікомедію „Ізі“ зняв режи-
сер Андреа Маньяні. Більшість 
зйомок відбувалися біля Львова й 
Трускавця, їх десята частина — в 
Італії. Драматична комедія „Ізі“ 
розповідає про колишнього гон-
щика Ісідоро, з яким трапляються 
різні пригоди.

Лідерами з наявності підпри-
ємств, основним видом діяль-
ності яких є роздрібна торгівля 
книгами в спеціалізованих 
магазинах, є Київ, Львівська, 
Дніпропетровська та Харків-
ська області. Про це свідчать 
дані, які отримав проект „Читомо“ 
у відповідь на запит від Держав-
ної служби статистики. На початку 
цього року найбільше магазинів 
було в Києві (24), Львівській (17), 
Харківській (15) та Дніпропетров-
ській (14) областях. У Донецькій, 
Житомирській, Закарпатській та 
Луганській областях не було жод-
ного спеціалізованого книжково-
го магазину.

Кінострічка режисера Сергія 
Лозниці буде змагатися за 
нагороду „Оскар“ у номінації 
„Найкращий фільм іноземною 
мовою“. Оскарівський комітет 
в Україні оголосив фільм, який 
буде висунуто від нашої держа-
ви на „Оскар“, — ним став фільм 
„Донбас“ Сергія Лозниці. Сценарій 
стрічки засновано на докумен-
тальних матеріалах. 

За матеріалами інформагенцій

палітра

Іконопис, давній і сучасний,    
і трохи абстракцій
Поціновувачам художньої образності минулого тижня пощастило: 

у галереях „Зелена канапа“ й „Іконарт“, а також у Національному 
музеї у Львові ім. А. Шептицького відкрили аж три виставки, дві з 
яких — духовного спрямування.

Кількість охочих побачити кар-
тини Володимира Богуславського 
в „Зеленій канапі“ перевершила 
місткість галереї. Художник зна-
ний як творець постмодерної есте-
тики, у його вишуканих пейзажах і 
натюрмортах колір увиразнюється 
деталізацією, дуже продуманою й 
гармонійною. Абстрактний жи-
вопис — несподіваний прояв ін-
шого боку творчої натури митця. 
Два десятки нових полотен де-
монструють глядачеві вільну гру 
з кольором, який не є обмежений 
лініями чи об’ємами. Багато ро-
біт, що виконані олійними, акри-
ловими або темперними фарба-
ми, позбавлені обмежень навіть 
у назві — вони просто без назви. 
Побачити, якою стала творчість 
Богуславського за останні п’ять 
років, можна до 23 вересня.

До того ж часу триватиме й пер-
сональна виставка творів Катери-
ни Кузів (Хоми) „День святий“. 
Випускниця ЛНАМу, кафедри „Об-
разотворче мистецтво й реставра-
ція“ працює в царинах сакрально-
го мистецтва, монументального 
живопису та станкової графіки. В 
„Іконарті“ вона представляє серію 
робіт, котрі відображають найваж-
ливіші релігійні свята через обра-
зи Христа й Марії. Кожна робота 

— один день, інший, але світлий. 
Наповнюють його блакить і від-
блиски срібла. І, крім цього, — 
трепетне відчуття святості.

„Ікони риботицьких май-
стрів“ — особлива експозиція. Бо 
її твори в такому обсязі подано 
вперше, як в самому Національ-
ному музеї у Львові ім. А. Шеп-
тицького, де вона відкрита, так 
і в Україні. Риботичі — село на 
території теперішньої Польщі, 
на південь від Перемишля, у ме-
жах етнічних українських земель. 
Виставка є своєрідною даниною 
виселеним краянам — українська 
історія Риботичів завершилася із 
виселенням українців у 1940-х ро-
ках. Опісля, у 50-х роках, місцеву 
церкву Різдва Богородиці було 
розібрано на будматеріали. Але в 
1670–1750-х роках це був осере-
док церковного мистецтва, якому 
сприяло розташування поблизу 
Риботичів монастирів, відомих 
ще з княжих часів. Популярність 
риботицьких майстрів зумовлена 
декоративністю їхніх творів, ви-
користанням в іконописі чисто-
го, світлого колориту, сріблення, 
обрамлення з ажурною різьбою. 
Вони вдало адаптували стиль ба-
роко, впливи його помітні у ликах 
святих — округлі, з підрум’янени-
ми щоками й легким усміхом.



ч. 24 [3024]
6 —  12 вересня 2018 17

Куратор вистав-
ки, мистецтвознавець 
Роксолана Косів заува-
жила, що роботи (а їх на 
виставці 107, більшість 
— із фондів Національ-
ного музею, десять — з 
приватних колекцій) 
було складно іденти-
фікувати. Причина — 
відсутність авторських 
підписів. Тому зважали 
на польські аналоги й візуальні ха-
рактеристики такого малярства.

Ікони риботицьких майстрів ві-
дображають сюжети від канонічних 

до апокрифічних. Короткі 
експлікації біля них вказу-
ють на місця походження 
ікон і пояснюють їхні осо-
бливості. До Покрови, до-
поки триватиме виставка, 
у її межах відбуватимуть-
ся майстер-класи для ді-
тей різного віку й відкриті 
лекції. Загалом, виставка 
має пізнавальне значення 
— відкриває незнаний для 

нас пласт української культури.
Наталя ЯЦЕНКО

ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
3. Один з основних методів наукового до-
слідження. 8. Напій давньогрецьких богів, 
що дарував їм безсмертя та вічну юність. 
10. Суддя, який стежить за тим, щоб фут-
больний матч проходив відповідно до 
правил. 11. Сокира з широким лезом, 
якою тешуть дерева. 14. Титул царя Ста-
родавнього Єгипту. 16. Давня українська 
їдальня. 18. Одне з позасистемних небес-
них тіл, які мають зореподібні зображен-
ня й найвищу світність серед усіх об’єктів 
Всесвіту. 20. Держава в Південно-Захід-
ній Європі. 21. Переміщення у структурах 
влади. 22. Український естрадний співак, 
автор пісні „Хрещатик“. 25. Спокійна, до-
сить широка поверхня води річки, ставу. 
26. Шахова гра — від початку і до мату. 
28. Верхня палата парламенту США. 
30. Посудина у давніх єгиптян, в якій при 
муміфікації тіла зберігали окремо вну-
трішні органи. 31. Невелика арія, проста 
за викладом і пісенним характером мело-
дії. 32. Футбольний клуб Туреччини.

Вертикально: 
1. Рідина, яку одержують бродінням де-
яких продуктів, багатих на цукор і кро-
хмаль із наступною відгонкою та пере-
гонкою. 2. Безбарвний газ із різким за-
душливим запахом, водний розчин якого — нашатирний 
спирт. 4. Чорноморська акула; колюча акула. 5. Пухли-
на, яка виникає через скупчення рідини у тканинах тіла 
6. Чоловічий головний убір у вигляді зрізаного конуса з 
китицею, здебільшого червоного кольору. 7. Трава, що 
виросла на місці скошеної або після випасання худо-
би. 9. Прийняття на виховання до родини дітей-сиріт. 
12. Гвинтівка з укороченим стволом. 13. Хвороба, пере-
носниками збудників якої є самиці деяких видів комарів. 
15. Хімічний елемент, метал сріблясто-білого кольору, 
стійкий до хімічних реагентів. 16. Форма для серійного 
виготовлення однакових предметів, деталей; шаблон. 

17. Старший син Омелька Кайдаша. 19. Керівні державні 
органи. 23. Столиця Марокко. 24. Місто на півночі Італії, 
у якому Шекспір „поселив“ Ромео і Джульєтту. 26. Несві-
домий, нестримний страх людей, викликаний дійсною чи 
уявною небезпекою. 27. Дохід із капіталу, землі або май-
на, що його власник регулярно одержує, не займаючись 
підприємницькою діяльністю. 28. Будівельний стіновий 
матеріал — невипалена цегла зі суміші піску, соломи та 
глини. 29. Давнє стінобитне знаряддя у вигляді колоди 
з металевим наконечником, підвішуване ланцюгами на 
пересувній вежі.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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спортогляд

З думкою про нові перемоги
Якщо ти вступив до Політехніки чи вже не перший рік вчишся 

в ній, то знаєш, що спортивне життя студента тут тісно 
переплетене з навчанням. І мова не лише про традиційні пари 
з фізичного виховання, а й про те, що поза ними — змагання. 
На що чекати найближчим часом, розповів завідувач кафедри 
фізвиховання Віктор Корягін:

— Уже від перших днів вересня 
розпочалися тренування в усіх сек-
ціях (хоч дехто зі студентів-спортс-
менів тренувався і влітку). З нового 
— відкриваємо секцію зі стрільби з 
лука для дівчат. Набиратимемо до 
неї студенток, насамперед — з пер-
шого курсу. Сьомого вересня наша 

жіноча баскетбольна команда їде 
на міжнародний турнір. Невдовзі 
розпочнеться другий етап змагань 
Універсіади Львівщини, плануємо 
провадження Чемпіонату універси-
тету серед викладачів — настільний 
теніс, бадмінтон, футзал, шахи, во-
лейбол та ін. Аналогічні змагання, 

та з більшою кількістю видів спорту, 
відбуватимуться й серед студентів.

Особливо гарячим буде жовтень: 
триває підготовка до Чемпіонату 
України з баскетболу у вищій лізі 
серед чоловіків і жінок та з ганд-
болу теж серед чоловіків і жінок, з 
футзалу серед чоловіків, які грають 
у студентській лізі. Від жовтня і до 
травня на політехніків-спортсменів 
чекають змагання Універсіади Укра-
їни зі щонайменше тринадцяти ви-
дів спорту — баскетболу, волейболу, 
настільного тенісу, аеробіки, регбі 
та ін.

Н. Я.

здоровий спосіб життя

Спорт як звичка, їжа як джерело енергії
Осінь мимоволі зменшує нашу рухову активність — знову багато 

годин на робочому чи навчальному місці в дещо задушливому 
офісі чи аудиторії. Однак і тоді можна (навіть треба!) знайти час 
для спорту, дбання про себе, щоб забезпечити собі ефективність 
своєї праці.

Якщо не плануєте здобути олім-
пійське золото, то пам’ятайте, що 
спорт — для радості. Не так важли-
во рахувати кілометри, які ви про-
бігли, як орієнтуватися на своє са-
мопочуття. Загалом, навіть масти-
тим спортсменам тренування до 
виснаження шкідливі — чергуван-
ня різних навантажень корисніші 
й не набридають. Для вироблення 
ж ендорфінів достатньо виконува-
ти хоча б вправи на розтяжку, коли 
дивитеся фільм чи розмовляєте по 
телефону.

Будь-які наші дії є лише тоді 
ефективні, коли вони регулярні. З 
часом ми звикаємо щось робити чи 
не робити й нам усе важче й важче 
змінити свою поведінку. У книзі 
Чарлза Дахіґґа „Сила звички“ за-
значено, що наш мозок не бачить 
різниці між поганими й добрими 
звичками, але негативні звички 
можна модифікувати та замінювати 
на нові й хороші. Якщо ми звикаємо 
сидіти на дивані замість бігати — 
це вже шаблон, який, утім, можна, 
доклавши трохи зусиль, замінити. 
„Хочете почати бігати вранці? Обе-

ріть просту вказівку (наприклад, 
завжди зав’язуйте кросівки перед 
сніданком або кладіть спортивний 
костюм біля ліжка) й чітку вина-
городу (як-ось смаколик на обід, 
відчуття успіху від запису про те, 
скільки миль ви пробігли, або при-
плив ендорфіну внаслідок пробіж-
ки)“, — радить автор. І продовжує: 
„Щоб звичка закріпилася надовго, 
самих лише вказівки й винагоро-
ди недостатньо. Ви автоматично 
зав’язуватимете кросівки щоранку 
тільки тоді, коли ваш мозок почне 
очікувати на винагороду — себто 
прагнути ендорфінів чи відчуття 
успіху. Вказівка має викликати не 
лише шаблонну поведінку, а й жа-
добу майбутньої винагороди“. І ще: 
щоб звичка змінилася, потрібна віра 
у те, що ви можете її змінити. Дода-
ти ж віри спроможна підтримка ко-
лективу. Тому бігати так би мовити 
„за компанію“ — дуже добра ідея.

Що ж робити, якщо ви й спортом 
не надто займаєтеся, й за раціоном 
не стежите, й курите? Зміна однієї 
поганої звички веде до зміни звичок 
решти. В одному з експериментів 

що більше його учасники відвіду-
вали спортзал, то менше цигарок 
викурювали, менше алкоголю, ко-
феїну й швидкої їжі споживали.

А що робити, якщо займаєтеся 
спортом, та при цьому мрієте про 
щось смачне, проте небажане для 
вас і вашої фігури? Експерти зі ЗСЖ 
радять таки з’їсти вимріяний шма-
точок шоколаду чи чого іншого, ніж 
терпляче собі відмовляти й згодом 
таки зірватися, наїстися, почувати-
ся винним. При цьому все калорійне 
має бути спожите в першій половині 
дня. Для того, щоб менше хотілося 
солодкого, спробуйте додавати до 
ранкової каші трохи ягід, а за півго-
дини до обіду з’їсти яблуко. А коли 
вже ну зовсім несила боротися з 
гастрономічними спокусами, зосе-
редьтеся на тому, заради чого ви до-
тримуєтеся харчових обмежень — 
хочете бути гарними й здоровими.

Ще кілька порад для доброго 
початку дня й спокійного його про-
довження: зранку розігріти й очи-
стити організм допоможуть кілька 
склянок гарячої води, а збагатити 
його вітамінами — овочевий сік і 
свіжі фрукти. І що більше хвилю-
вань, то більше має бути гарячої їжі 
в раціоні — згадуємо смачні мамині 
супчики! А загалом — запобігаємо 
стресам, вчасно розслабляємося й 
відпочиваємо.

Наталя ЯЦЕНКО
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав 
Національний університет „Львівська по-
літехніка“: 
студентський квиток на ім’я: Любарец Богдан 
Валерійович;
студентський квиток ВК № 11342852 на ім’я: Єго-
рова Вероніка Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Химин Романна 
Михайлівна;
студентський квиток № 10967807 на ім’я: Логві-
ненко Єлизавета Іванівна;
студентський квиток № 11324226 на ім’я: Кар-
плюк Тарас Андрійович;
студентський квиток №  11864751 на ім’я: 
Яковлєв Валерій Костянтинович;
студентський квиток ВК № 10966277 на ім’я: 
Козаченко Наталя Олегівна;
студентський квиток на ім’я: Яцків Олег Ро-
манович;
студентський квиток на ім’я: Березюк Святос-
лав Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Ковалів Тарас 
Андрійович;
студентський квиток № 11903108 на ім’я: Гнип 
Дмитро Ігорович;
студентський квиток №  2514368 на ім’я: Іус 
Анна Олегівна;
студентський квиток на ім’я: Шмитко Марія 
Ігорівна.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Навчально-наукового інституту 
права та психології щиро вітає з ювілеєм 
декана факультету базової вищої освіти, 
доктора юридичних наук, професора, ака-
деміка вищої школи   

Олексія Івановича 
ОСТАПЕНКА.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я, ро-
динного благополуччя й щастя, душевного тепла, творчої 
наснаги й успіхів у керуванні навчально-педагогічною й 
науковою діяльністю, невичерпної енергії для невтомної 
праці в підготовці й вихованні майбутніх фахівців Украї-
ни.   

Бажаємо здоров’я, добра й довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад — в деканаті й сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі,
Хай світлою буде життєва дорога,

Любов — від родини, ласка — від Бога.
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ѓ
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